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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. Elektronische informatie over goederenvervoer ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Andor Deli (A9-0119/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming

2. Benoeming van Helga Berger tot lid van de Rekenkamer

Verslag: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020) (geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voordracht Geh. S + 360, 221, 114

3. Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA)

Verslag: Irene Tinagli (A9-0132/2020) (geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

benoeming Geh. S + 343, 296, 56

4. Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke 
toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft ***I

Verslag: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

enkele stemming HS + 650, 19, 26
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5. Wijziging van Verordening (EU) 2017/2454 wat betreft de toepassingsdata als 
gevolg van de COVID-19-crisis *

Verslag: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

enkele stemming HS + 494, 165, 35

6. Internationale en nationale ontvoering van EU-kinderen in Japan

Ontwerpresolutie: B9-0205/2020

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0205/2020
(commissie PETI)

enkele stemming HS + 686, 1, 8

7. De rechten van personen met een verstandelijke handicap en hun familie tijdens de 
COVID-19-crisis

Ontwerpresolutie: B9-0204/2020

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0204/2020
(commissie PETI)

enkele stemming HS + 682, 3, 10
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8. Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van 
bestuurders in de wegvervoersector ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Kateřina Konečná (A9-0114/2020) (meerderheid van de leden van 
het Parlement)

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

Voorstel tot verwerping van het standpunt van de Raad

voorstel tot 
verwerping

1=
23=

ECR
leden

HS - 218, 469, 7

Ontwerp van wetgevingshandeling

art 1, § 2 5 ECR HS - 159, 517, 13

art 1, § 3, alinea 1 28=
6&7=

leden
ECR

HS - 171, 515, 3

art 1, § 3, alinea 2 29=
8S,10 
& 11=

leden
ECR

HS - 169, 515, 5

art 1, § 3, alinea 3 9S=
30S=

ECR
leden

HS - 169, 515, 5

art 1, § 3, alinea 4 31 leden HS - 168, 512, 9

art 1, § 4, alinea 1, 
letter a

12=
32/Rev

=

ECR
leden

HS - 167, 518, 4

art 1, § 4, alinea 1, 
letter b

13=
33=

ECR
leden

HS - 167, 518, 4

art 1, § 4, alinea 1, 
letter c

14=
34=

ECR
leden

HS - 167, 518, 4

35 leden HS - 168, 514, 7art 1, § 4, alinea 2

15 ECR HS - 168, 514, 7

36S leden HS - 159, 516, 14art 1, § 4, alinea 3

16 ECR HS - 153, 526, 10

37 leden HS - 164, 515, 10art 1, § 8

17 ECR HS - 155, 526, 8
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

art 1, § 10 18=
38=

ECR
leden

HS - 167, 513, 9

art 7, na § 1 19=
39=

ECR
leden

HS - 165, 513, 11

art 9, § 1, inleidend 
gedeelte

20 ECR HS - 160, 520, 9

art 9, § 1, alinea 1 21 ECR HS - 160, 520, 9

22 ECR HS - 161, 519, 9art 10, § 1

40 leden HS - 163, 518, 8

na overw 11 24 leden HS - 165, 514, 10

overw 12 2=
25=

ECR
leden

HS - 164, 516, 9

overw 13 26 leden HS - 163, 515, 11

na overw 14 3 ECR HS - 161, 516, 12

overw 15 4=
27=

ECR
leden

HS - 162, 515, 12

Diversen
Alfred Sant en Leszek Miller zijn medeondertekenaar en hebben op persoonlijke titel de 
amendementen 23 t/m 40 ondertekend.
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9. Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden, en 
positionering door middel van tachografen ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Henna Virkkunen (A9-0115/2020) (meerderheid van de leden van 
het Parlement)

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

Voorstel tot verwerping van het standpunt van de Raad

voorstel tot 
verwerping

1=
2=

ECR
leden

HS - 162, 524, 9

Amendementen op Verordening (EG) nr. 561/2006

art 2, § 1, letter a bis 10S ECR HS - 157, 522, 10

art 2, letter h bis 11S ECR HS - 151, 527, 11

art 8, § 6 4S leden HS - 152, 470, 67

art 8, § 6 ter, alinea 1 12 ECR HS - 146, 532, 11

art 8, § 6 ter, alinea 2 13 ECR HS - 152, 526, 11

art 8, § 8, alinea 1 5 leden HS - 173, 508, 8

art 8, § 8, alinea 2 6 leden HS - 168, 513, 8

art 8, § 8 bis, alinea 1 7 leden HS - 167, 508, 14

art 8 bis, § 4 8 leden HS - 166, 511, 12

Amendementen op Verordening (EU) nr. 165/2014

art 3, § 4 14 ECR HS - 157, 524, 8

art 3, § 4 bis 15 ECR HS - 156, 523, 10

art 9, § 2 16 ECR HS - 155, 525, 9

art 11, § 1, alinea 3 17S ECR HS - 144, 533, 12

art 34, § 7, alinea 2 18 ECR HS - 156, 522, 11

Ontwerp van wetgevingshandeling

19 ECR HS - 159, 521, 9art 3, § 1

9DD1 leden HS - 162, 519, 8
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

art 3, na § 1 9DD2=
20=

leden
ECR

HS - 163, 518, 8

overw 15 3 leden HS - 172, 509, 8

Diversen
Alfred Sant is medeondertekenaar en heeft op persoonlijke titel de amendementen 2 t/m 9 
ondertekend.

10. Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Ismail Ertug (A9-0116/2020) (meerderheid van de leden van het 
Parlement)

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

Voorstel tot verwerping van het standpunt van de Raad

voorstel tot 
verwerping

2=
13=

leden
ECR

HS - 174, 513, 8

Amendementen op Verordening (EG) nr. 1071/2009

art 5, § 1, letter b 7S=
17S=

leden
ECR

HS - 177, 503, 9

art 5, § 1, letter g 8=
18=

leden
ECR

HS - 171, 509, 9

Amendementen op Verordening (EG) nr. 1072/2009

art 8, § 2 bis 9S=
19S=

leden
ECR

HS - 187, 492, 10

art 8, § 2 ter 1 ECR HS - 172, 508, 9

art 8, § 3 10=
20=

leden
ECR

HS - 181, 498, 10

art 10, § 7 11S=
21S=

leden
ECR

HS - 173, 504, 12
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Ontwerp van wetgevingshandeling

22 ECR HS - 166, 514, 9art 4, § 1

12DD1 leden HS - 167, 514, 8

art 4, na § 1 12DD2
=

23=

leden
ECR

HS - 168, 513, 8

art 4, § 2 24 ECR HS - 165, 515, 9

overw 8, § 1 3=
14=

leden
ECR

HS - 177, 506, 6

overw 8, § 2 4S leden HS - 171, 511, 7

5S leden HS - 176, 501, 12overw 21

15 ECR HS - 169, 511, 9

overw 22 6S=
16S=

leden
ECR

HS - 174, 502, 12

Diversen
Alfred Sant is medeondertekenaar en heeft op persoonlijke titel de amendementen 2 t/m 12 
ondertekend.

11. 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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 15 commissie HS + 684, 7, 3
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12. Wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de 
data van omzetting en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis *

Verslag: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

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

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie

voorstel tot 
verwerping van het 

voorstel van de 
Commissie

10=
11=

Verts/ALE
GUE/NGL

HS - 159, 501, 34

Ontwerp van wetgevingshandeling

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-9 commissie HS + 550, 132, 11

voorstel van de Commissie HS + 485, 162, 43

13. Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019

Verslag: David Cormand (A9-0081/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 1 4 ID HS - 106, 560, 27

na § 2 15 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew

HS + 559, 76, 60

na § 6 5 ID HS - 153, 535, 5

§ 11 6 ID HS - 147, 543, 3

so

1/HS + 625, 65, 5

§ 32 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 392, 299, 3
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 35 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 375, 288, 32

§ 37 1 GUE/NGL HS + 379, 262, 54

so

1/HS + 594, 65, 36

§ 38 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 411, 247, 36

so

1/HS + 660, 22, 12

§ 41 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 415, 267, 12

so

1/HS + 653, 34, 8

2/HS + 391, 298, 6

na § 48 3 PPE

3/HS + 552, 106, 37
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 55 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 434, 197, 64

§ 57 7 ID HS - 85, 605, 3

§ 63 8 ID HS - 106, 542, 45

na § 65 9 ID HS - 134, 553, 6

§ 72 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 444, 226, 25

§ 73 10 ID HS - 123, 567, 3

na § 76 11 ID HS - 112, 538, 43

§ 80 12 ID HS - 112, 574, 7

§ 82 13 ID HS - 113, 528, 52

na § 83 16 Verts/ALE, 
S&D

HS + 468, 170, 57

§ 84 14 ID HS - 146, 507, 40

§ 89 2 GUE/NGL HS + 391, 248, 54

resolutie (gehele tekst) HS + 527, 73, 91

Verzoeken om aparte stemming
PPE: §§ 35, 55, 72

Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
§ 38
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “voor de luchtvaart” en “de luchtvaart”
2e deel deze woorden
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amendement 3
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “dat” en “ondanks”, en “regeneratieve groei 

opleveren en”
2e deel “dat” en “ondanks”
3e deel “regeneratieve groei opleveren en”

PPE:
§ 32
1e deel “is verheugd over de herziene methode van de EIB voor het beoordelen van de 

koolstofvoetafdruk en vraagt dat deze stelselmatig wordt toegepast, met bijzondere 
aandacht voor emissies in verband met de marginale vraag en indirecte emissies 
(zogenoemde “type 3”-emissies); dringt erop aan de projecten aan een volledige 
beoordeling te onderwerpen en niet slechts aan een economische analyse van de 
levenscyclus van hun emissies;”

2e deel “dringt aan op het bijhouden van een nauwkeurige klimaatboekhouding, in het 
bijzonder in het kader van de economische en financiële beoordeling van projecten 
voor het traceren van voor klimaatactie gereserveerde middelen en de daadwerkelijk 
gerealiseerde uitgaven; dringt in dit verband aan op actualisering van de ramingen 
van benuttingspercentages;”

§ 41
1e deel “verwelkomt de in 2018 vastgestelde richtsnoeren inzake hydro-elektriciteit, en 

dringt erop aan de vereisten inzake transparantie van toepassing te maken op alle 
infrastructuurprojecten,”

2e deel “ook als ze worden gefinancierd door financiële tussenpersonen;”

14. Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - 
jaarverslag 2018

Verslag: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 1 7 ID HS - 92, 554, 47

so

1/HS + 589, 93, 12

§ 9 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 548, 129, 17
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 11 1 GUE/NGL HS - 305, 334, 56

§ 12 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 539, 128, 27

§ 15 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 543, 138, 13

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 548, 94, 53

§ 19 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 548, 89, 58

so

1/HS + 535, 146, 14

§ 20 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 585, 87, 23

2 GUE/NGL HS - 171, 495, 28§ 23

8 PPE HS + 369, 296, 30

so

1/HS + 554, 56, 85

2/HS + 382, 305, 8

§ 24 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 559, 79, 57
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 26 10 Verts/ALE HS - 162, 489, 43

§ 28 11 Verts/ALE HS - 288, 399, 8

§ 33 9 PPE HS + 359, 253, 83

§ 35 12 Verts/ALE HS - 337, 346, 12

§ 36 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 430, 173, 92

§ 42 13 Verts/ALE HS - 289, 368, 38

§ 43 3 GUE/NGL HS - 304, 357, 34

§ 65 4 GUE/NGL HS + 315, 309, 71

na § 71 14 Verts/ALE HS + 471, 166, 58

15 Verts/ALE HS - 306, 325, 64§ 81

5 GUE/NGL HS - 176, 456, 63

overw E 6 ID HS - 127, 552, 14

resolutie (gehele tekst) HS + 531, 80, 80

Verzoeken om aparte stemming
ECR: §§ 9, 12, 15, 16, 19, 20
Verts/ALE: § 36

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 24
1e deel “beschouwt het nieuwe beleid van de EIB inzake kredietverstrekking voor energie” 

en “als een grote verbetering,”
2e deel “met name het besluit om uiterlijk eind 2021 geen leningen meer te verstrekken voor 

fossiele-energieprojecten”
3e deel “en het voorbeeld dat dit stelt voor andere banken; benadrukt dat ervoor moet 

worden gezorgd dat het gebruik van energiebronnen zoals aardgas en de verdere 
financiering daarvan in overeenstemming zijn met het bewerkstelligen van 
klimaatneutraliteit in uiterlijk 2050; merkt op dat het beleid inzake 
kredietverstrekking voor energie begin 2022 zal worden herzien en vraagt dat dit 
beleid bij die herziening volledig in overeenstemming wordt gebracht met de 
Europese taxonomie voor duurzame financiering;”

ECR:
§ 9
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “– de zogenoemde “Europese klimaatbank”;”
2e deel deze woorden
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§ 20
1e deel “benadrukt dat de ambitie van de EIB om een belangrijke financiële pijler van de 

Green Deal te zijn, betekent dat de bank meer inspanningen moet leveren om een 
“klimaatbank” te worden;”

2e deel “vraagt de EIB een routekaart op te stellen met specifieke, meetbare, haalbare, 
realistische en tijdsgebonden doelstellingen in het kader van de tenuitvoerlegging 
van de Overeenkomst van Parijs; vraagt dat die doelstellingen rekening houden met 
het mogelijke risico op toenemende verschillen tussen de regio’s en lidstaten van de 
EU; onderstreept het belang van de activiteiten van de EIB ter ondersteuning van 
economische en sociale cohesie; onderstreept dat in het kader van de activiteiten van 
de EIB de ondersteuning van economische en sociale cohesie moet worden 
afgestemd op de klimaatdoelstellingen;”

15. Bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding 
- jaarverslag 2018

Verslag: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 14 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 397, 190, 98

so

1/HS + 586, 27, 75

§ 18 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 548, 116, 24
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 23 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 588, 90, 9

§ 52 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 562, 45, 81

§ 53 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 555, 114, 19

§ 57 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 654, 25, 9

§ 58 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 603, 42, 43

§ 61 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 524, 118, 46

§ 62 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 518, 121, 49

so

1/HS + 553, 50, 85

§ 63 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 516, 124, 47

§ 64 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 530, 132, 26

§ 65 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 552, 46, 90

§ 66 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 544, 74, 70

§ 69 1 GUE/NGL HS + 536, 109, 43

§ 111 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 568, 67, 53

resolutie (gehele tekst) HS + 421, 167, 93

Verzoeken om aparte stemming
S&D: § 14
ECR: §§ 53, 61, 62, 64
ID: §§ 18, 23, 52, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 111
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Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 18
1e deel “beklemtoont dat de Europese Commissie momenteel onvoldoende maatregelen treft 

om dit soort fraude aan te pakken; dringt er bij de Commissie op aan doeltreffende 
controles te verrichten in combinatie met bindende maatregelen;”

2e deel “merkt op dat het EOM een belangrijke rol dient te spelen bij het verrichten van 
grensoverschrijdend onderzoek, het opsporen en melden van fraudegevallen en het 
berechten van fraudeurs;”

§ 63
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “is ingenomen met de benoeming van mevrouw 

Laura Codruta Kovesi tot eerste Europese hoofdaanklager,”
2e deel deze woorden

16. De humanitaire situatie in Venezuela en de migratie- en vluchtelingencrisis

Ontwerpresoluties: B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0211/2020
(PPE, S&D, Renew)

na § 4 1 GUE/NGL HS - 74, 602, 22

na § 10 2 GUE/NGL HS - 63, 567, 68

na § 12 3 GUE/NGL HS - 86, 583, 29

resolutie (gehele tekst) HS + 487, 119, 79

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0211/2020 PPE HS ↓

B9-0212/2020 GUE/NGL HS ↓

B9-0213/2020 S&D HS ↓

B9-0214/2020 ECR HS ↓

B9-0215/2020 Renew HS ↓
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17. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *

Verslag: José Gusmão (A9-0124/2020)

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

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-2
8-10
12-14

16
18-19
21-27
29-32
34-35

commissie HS + 581, 63, 50

so

1/HS + 573, 108, 13

3 commissie

2/HS + 555, 89, 50

so

1/HS + 611, 70, 13

4 commissie

2/HS + 351, 276, 67

so

1/HS + 580, 90, 21

2/HS + 517, 159, 17

5 commissie

3/HS + 374, 283, 36

so

1/HS + 576, 104, 14

2/HS + 551, 88, 55

3/HS + 363, 273, 58

6 commissie

4/HS + 419, 184, 91

so

1/HS + 637, 28, 29

11 commissie

2/HS + 359, 299, 36

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

aparte stemming

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

1/HS + 613, 59, 22

2/HS + 518, 160, 15

so

1/HS + 601, 61, 32

17 commissie

2/HS + 658, 11, 25

so

1/HS + 552, 91, 50

2/HS + 368, 276, 49

20 commissie

3/HS + 590, 52, 51

so

1/HS + 549, 61, 84

33 commissie

2/HS + 450, 204, 39

36 commissie HS + 604, 49, 41

38 S&D HS + 533, 144, 17bijlage I, richtsnoer 7, 
na § 6

28 commissie HS ↓

37 S&D HS + 575, 111, 8overw 7

7 commissie HS ↓

voorstel van de Commissie HS + 550, 128, 10

Verzoeken om aparte stemming
Renew: amendement 36
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Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
amendement 17
1e deel “De lidstaten moeten gelijke kansen voor iedereen bevorderen door ongelijkheden in 

de onderwijs- en opleidingsstelsels weg te werken, onder meer door toegang te 
bieden tot kwalitatief hoogstaand, universeel en inclusief onderwijs voor jonge 
kinderen. Zij moeten het algemene onderwijsniveau verhogen, het aantal jongeren 
dat voortijdig de school verlaat verminderen, de toegang tot en afronding van het 
tertiair onderwijs verhogen en de deelname van volwassenen aan permanent leren 
vergroten, met name onder lerenden uit kansarme groepen, die vaak het laagst 
geschoold zijn. Rekening houdend met de nieuwe eisen van een digitale, groene en 
vergrijzende samenleving en met de bestaande genderstereotypen moeten de 
lidstaten werkplekleren in hun stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding een 
grotere rol geven (onder meer door kwalitatief goede en effectieve leerlingplaatsen) 
en - zonder evenwel het belang van aanhoudende investeringen in de 
menswetenschappen te onderschatten - het aantal afgestudeerden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM) verhogen aan de hand 
van een vanuit genderperspectief evenwichtige aanpak in zowel het middelhoge 
niveau van beroepsonderwijs en -opleiding als het tertiair onderwijs. Verder moeten 
de lidstaten waar nodig de relevantie van tertiair onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, duaal onderwijs en gezamenlijke onderwijsactiviteiten 
bevorderen, de monitoring en prognose van vaardigheden verbeteren, vaardigheden 
zichtbaarder en beter vergelijkbaar maken, ook die welke in het buitenland zijn 
verworven, en meer mogelijkheden bieden voor de erkenning en officiële validering 
van vaardigheden en competenties die zowel binnen als buiten formeel onderwijs of 
formele opleiding zijn verworven. Zij moeten het aanbod en het gebruik van 
flexibeler en inclusievere vormen van vervolgonderwijs of -opleiding verbeteren en 
uitbreiden. De lidstaten moeten investeren in banenplannen en 
socialebeschermingsstelsels voor mensen die zich niet kunnen laten omscholen en 
laaggeschoolde volwassenen via overheidsdiensten ondersteunen om een stabiele en 
hoogwaardige baan te vinden en om op lange termijn (beter) inzetbaar te blijven 
door de toegang tot en gebruikmaking van hoogwaardige leermogelijkheden te 
verbeteren. Dit kan door gebruik te maken van bijscholingstrajecten, met onder 
andere een beoordeling van de vaardigheden en een op de marktkansen afgestemd 
aanbod van onderwijs en opleiding.”

2e deel “In overeenstemming met de relevante verdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) moet het recht op betaald educatief verlof voor 
beroepsdoeleinden worden gepromoot, zodat werknemers tijdens hun werkuren 
opleidingsprogramma’s kunnen volgen. De lidstaten moeten de nodige maatregelen 
nemen om opleidingen en onderwijs op afstand te verbeteren, zodat iedereen er 
toegang tot heeft, en moeten hierbij ten volle rekening houden met de behoeften van 
mensen met een handicap.”

PPE:
amendement 20
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “onder meer door de invoering van een index voor 

gelijke beloning voor mannen en vrouwen.” en “Zij moeten werken aan de invoering 
van volledig betaald zwangerschaps- en vaderschapsverlof.”

2e deel “onder meer door de invoering van een index voor gelijke beloning voor mannen en 
vrouwen.”

3e deel “Zij moeten werken aan de invoering van volledig betaald zwangerschaps- en 
vaderschapsverlof.”

amendement 33
1e deel gehele tekst zonder het woord: “gratis” (voor “gezondheidszorg”)
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2e deel “gratis” (voor “gezondheidszorg”)

amendement 5
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “De gendergelijkheidsindex kan dienen als een van 

de instrumenten van het Europees semester voor het monitoren van de vooruitgang 
op het gebied van werkgelegenheids- en sociale doelstellingen en voor het meten 
van de genderimpact van het werkgelegenheids- en het sociaal beleid.”

2e deel “De gendergelijkheidsindex kan dienen als een van de instrumenten van het 
Europees semester voor het monitoren van de vooruitgang op het gebied van 
werkgelegenheids- en sociale doelstellingen en voor het meten van de genderimpact 
van het werkgelegenheids- en het sociaal beleid.” zonder het woord: “De” en “-
index”

3e deel “De” en “-index”

amendement 11
1e deel “De richtsnoeren in de bijlage worden uiterlijk één jaar na de vaststelling ervan 

herzien om rekening te houden met de gevolgen van de COVID-19-crisis en de 
gevolgen ervan voor de maatschappij en de werkgelegenheid, en om beter te 
reageren op soortgelijke toekomstige crises.”

2e deel “Om de democratische besluitvorming te versterken moet het Europees Parlement 
op voet van gelijkheid met de Raad worden betrokken bij de opstelling van de 
geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid.”

Renew, ECR:
amendement 3
1e deel “In overeenstemming met het VWEU heeft de Unie coördinatie-instrumenten voor 

het economisch beleid en het werkgelegenheidsbeleid ontwikkeld en ingevoerd. Als 
onderdeel van die instrumenten vormen de huidige richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten samen met de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid van de lidstaten en de Unie, als vervat in aanbeveling (EU) 
2015/1184 van de Raad, de geïntegreerde richtsnoeren. Zij moeten de Europese 
Green Deal, de Europese pijler van sociale rechten, het herziene Europees Sociaal 
Handvest, de Overeenkomst van Parijs en de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties ondersteunen en als leidraad dienen bij de 
beleidsuitvoering in de lidstaten en in de Unie, waarbij zij de onderlinge 
afhankelijkheid tussen de lidstaten tot uiting brengen. De hieruit voortvloeiende 
reeks Europese en nationale gecoördineerde beleidslijnen en hervormingen moet een 
algehele passende mix van duurzaam economisch en werkgelegenheidsbeleid 
vormen die positieve overloopeffecten oplevert”

2e deel “en de daling van de dekking van collectieve onderhandelingen omkeert.”
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Renew, PPE:
amendement 4
1e deel “De richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid zijn in overeenstemming met de 

bestaande wetgeving van de Unie en met verschillende initiatieven van de Unie, 
waaronder de aanbeveling van de Raad van 22 april 2013 tot invoering van een 
jongerengarantie, de aanbeveling van de Raad van 15 februari 2016 betreffende de 
integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt, de aanbeveling van de Raad 
van 19 december 2016 tot invoering van bijscholingstrajecten en nieuwe 
mogelijkheden voor volwassenen, de aanbeveling van de Raad van 15 maart 2018 
inzake een Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen, de 
Aanbeveling van de Raad van 22 mei 2018 inzake sleutelcompetenties voor een 
leven lang leren, de Aanbeveling van de Raad van 22 mei 2019 betreffende 
systemen voor onderwijs en opvang van hoge kwaliteit voor jonge kinderen en de 
Aanbeveling van de Raad van 8 november 2019 betreffende de toegang tot sociale 
bescherming voor werknemers en zelfstandigen. Naar aanleiding van het besluit van 
de Raad van 23 maart 2020 om de zogenoemde “algemene ontsnappingsclausule” te 
activeren, kunnen de lidstaten fiscale flexibiliteit toepassen om hoogwaardige banen 
en arbeidsomstandigheden te bevorderen en te beschermen en de volksgezondheid 
en sociale diensten te financieren. De duur van de toepassing van deze algemene 
ontsnappingsclausule moet in verhouding staan tot de omvang en de duur van de 
COVID-19-crisis.”

2e deel “Op basis van de openbare raadpleging van de Commissie moet worden onderzocht 
welke richting de evolutie van de begrotingsregels van de Unie kan uitgaan.”

amendement 15
1e deel “De lidstaten kunnen een beroep doen op het solidariteitsinstrument voor tijdelijke 

steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken (SURE). De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat financiële steun in het kader van SURE 
uitsluitend wordt verstrekt aan ondernemingen die de geldende collectieve 
overeenkomsten in acht nemen. De lidstaten moeten erop toezien dat begunstigde 
ondernemingen zich onthouden van de terugkoop van bedrijfsaandelen, het uitkeren 
van dividenden aan aandeelhouders of bonussen aan kaderpersoneel”

2e deel “en dat deze ondernemingen niet zijn geregistreerd in belastingparadijzen.”
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Renew, ECR, PPE:
amendement 6
1e deel “Klimaatverandering en milieugerelateerde uitdagingen, globalisering, digitalisering 

en demografische verandering transformeren de Europese economieën en 
samenlevingen ingrijpend. De Unie en haar lidstaten moeten samenwerken en op 
deze nieuwe, ongeziene situatie reageren door sociale rechten te bevestigen en zich 
in te zetten voor een vermindering van armoede en ongelijkheid. Zij moeten de 
bestaande systemen aanpassen om voor meer veerkracht en duurzaamheid te zorgen, 
rekening houdend met de nauwe onderlinge afhankelijkheid van de economieën, 
arbeidsmarkten en het sociale beleid en milieubeleid van de lidstaten. Dit vereist 
gecoördineerde, ambitieuze en doeltreffende beleidsmaatregelen op zowel Unie-
niveau als nationaal niveau. Deze beleidsmaatregelen moeten een impuls geven aan 
sociale en milieu-investeringen, efficiënte langetermijnmaatregelen bevatten om de 
gevolgen van de crisis te verzachten, en voor financiële bijstand zorgen aan 
ondernemingen, non-profitorganisaties en liefdadigheidsinstellingen en huishoudens, 
in het bijzonder die huishoudens die een groter risico lopen op armoede sociale 
uitsluiting. Maatregelen aan zowel vraag- als aanbodzijde moeten worden 
gecombineerd, waarbij naar behoren moet worden gekeken naar de behoeften van de 
arbeidsmarkt aan de vraag- en aanbodzijde, nieuwe technologieën moeten worden 
gebruikt en rekening moet worden gehouden met de impact op het milieu, de 
werkgelegenheid en de samenleving.”

2e deel “De lidstaten en de Unie moeten” en “instrumenten voor de lange termijn 
vaststellen.”

3e deel “in dit verband”
4e deel “De werkzaamheden van de Commissie met betrekking tot een Europese 

permanente werkloosheidsherverzekeringsregeling vormen in deze context een 
positief punt.”

18. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2020: 
Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, 
Libanon en Turkije in respons op de crisis in Syrië

Verslag: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

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

§ 3 1 ID HS - 110, 570, 11

resolutie (gehele tekst) HS + 557, 72, 59
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19. Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020 om humanitaire 
hulp aan vluchtelingen in Turkije voort te zetten

Verslag: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

resolutie (gehele tekst) HS + 553, 106, 29

20. Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: bepaalde 
vormen van gebruik van chroomtrioxide

Ontwerpresolutie: B9-0202/2020

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0202/2020
(commissie ENVI)

resolutie (gehele tekst) HS - 325, 325, 35

21. Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: werkzame 
stoffen, waaronder flumioxazine

Ontwerpresolutie: B9-0203/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0203/2020
(commissie ENVI)

na overw N 1 GUE/NGL HS + 390, 259, 41

na overw O 2 GUE/NGL HS + 385, 254, 51

overw Q 3 GUE/NGL HS + 339, 286, 64

overw T § oorspronkelijke 
tekst

HS - 157, 524, 9

resolutie (gehele tekst) HS + 415, 252, 20

Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL: overw T
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22. Een alomvattende Europese benadering van energieopslag

Verslag: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

resolutie (gehele tekst) HS + 556, 22, 110

23. Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur

Ontwerpresolutie: B9-0122/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0122/2020 
(commissie ITRE)

so

1/HS - 88, 592, 10

voor § 1 1 GUE/NGL

2/HS - 75, 604, 11

§ 2 5 ECR HS - 122, 536, 32

6 ECR HS - 198, 451, 41

7 ECR HS - 172, 474, 44

na § 2

8 ECR HS - 168, 465, 57

9 ECR HS - 131, 515, 43§ 3

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 535, 144, 11

10 ECR HS - 131, 539, 19

so

1/HS + 561, 126, 3

§ 4

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 628, 59, 3



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_NL.docx 28 PE 655.130

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

overw H 2 ECR HS - 187, 464, 39

overw J 3 ECR HS - 157, 476, 57

na overw L 4 ECR HS - 183, 492, 15

resolutie (gehele tekst) HS + 548, 100, 40

Ontwerpresolutie B9-0125/2020/REV (ECR)

resolutie (gehele tekst) HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
ECR: § 3

Verzoeken om stemming in onderdelen
GUE/NGL:
§ 4
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “alsook met elk van de vijf dimensies van de 

energie-unie”
2e deel deze woorden

amendement 1
1e deel “onderstreept dat in zijn resolutie van 28 november 2019 over de noodsituatie op het 

gebied van klimaat en milieu wordt opgeroepen tot het nemen van concrete 
maatregelen om deze noodsituatie in te dammen voor het te laat is; verzoekt de 
Commissie om de tegenstrijdigheden binnen de huidige beleidsmaatregelen van de 
Unie op het gebied van klimaat- en milieubescherming aan te pakken door onder 
meer haar investeringsbeleid op het gebied van energie en infrastructuur ingrijpend 
te hervormen;”

2e deel “betreurt zijn besluit om geen bezwaar te maken tegen de vierde PGB-lijst waardoor 
de Commissie de procedure heeft kunnen voortzetten, en is van mening dat dit in 
tegenspraak is met het uitroepen van de noodtoestand op het gebied van klimaat en 
milieu;”

Diversen
Ruža Tomašić en Ryszard Czarnecki (ECR-Fractie) zijn medeondertekenaar van de 
amendementen 2 t/m 10.
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24. Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de 
EU en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor 
de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme

Verslag: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 1 2 GUE/NGL HS - 114, 436, 139

visum 13 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 397, 274, 19

so

1/HS + 494, 192, 4

2/HS + 427, 259, 4

overw F § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 539, 131, 20

1 Verts/ALE HS + 392, 289, 8overw H

§ oorspronkelijke 
tekst

HS ↓

resolutie (gehele tekst) HS + 438, 133, 17

Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL: visum 13; overwegingen F, H
S&D: overwegingen F, H

Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
overw F
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “overwegende dat Europol het niveau van dreiging 

door jihadistische terroristen als hoog heeft aangemerkt” en “overwegende dat het 
aantal arrestaties van extreemrechtse terroristen weliswaar relatief laag was, maar 
dat het wel voor het derde jaar op rij was toegenomen;”

2e deel “overwegende dat Europol het niveau van dreiging door jihadistische terroristen als 
hoog heeft aangemerkt”

3e deel “overwegende dat het aantal arrestaties van extreemrechtse terroristen weliswaar 
relatief laag was, maar dat het wel voor het derde jaar op rij was toegenomen;”
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25. Strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen

Ontwerpresolutie: B9-0222/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0222/2020
(commissie ENVI)

voor § 1 1 GUE/NGL HS - 256, 334, 100

so

1/HS + 606, 82, 2

§ 21 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 507, 178, 5

so

1/HS + 654, 4, 32

§ 22 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 403, 261, 26

so

1/HS + 532, 151, 6

§ 23 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 353, 329, 7

§ 41 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 401, 270, 19

na § 47 2 GUE/NGL HS + 430, 240, 20

3 GUE/NGL HS - 187, 459, 44na § 48

4 GUE/NGL HS - 146, 474, 70

§ 81 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 422, 255, 12

so

1/HS + 670, 11, 7

§ 82 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 330, 349, 10

na § 84 5 GUE/NGL HS - 307, 339, 44

so§ 86 § oorspronkelijke 
tekst

1/HS + 676, 8, 4
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 405, 267, 17

§ 99 6 GUE/NGL HS - 71, 596, 23

7 GUE/NGL HS - 176, 500, 14na § 113

8 GUE/NGL HS - 311, 342, 37

§ 116 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 401, 280, 8

resolutie (gehele tekst) HS + 579, 18, 84

Verzoeken om aparte stemming
PPE: §§ 23, 41, 116
ECR: § 81

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 22
1e deel “herinnert eraan dat tegen 2020 alle relevante SVHC’s, met inbegrip van stoffen met 

hormoonontregelende eigenschappen die even zorgwekkend zijn, op de 
kandidatenlijst van Reach moeten worden gezet; benadrukt dat er na 2020 
inspanningen nodig zullen zijn om andere mogelijke SVHC’s op te sporen en te 
waarborgen dat de registratiedossiers volledig aan de voorschriften voldoen;”

2e deel “verzoekt de Commissie SVHC’s snel uit te faseren;”

§ 86
1e deel “verzoekt de Commissie maatregelen te nemen om de ontwikkeling van 

gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico te bespoedigen”
2e deel “en voor de uitfasering van pesticiden met een hoog risico 2030 als streefdatum vast 

te leggen;”

Renew:
§ 21
1e deel “uit nogmaals zijn bezorgdheid over het feit dat de wetgeving ter voorkoming van de 

aanwezigheid van chemische stoffen in producten, inclusief ingevoerde goederen, 
versnipperd is, stelselmatig noch consistent is, en alleen geldt voor enkele stoffen, 
producten en toepassingen, vaak met veel uitzonderingen; verzoekt de Commissie 
als onderdeel van de strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen een 
actieplan te presenteren om de lacunes in het huidige rechtskader te dichten en 
hierbij prioriteit te verlenen aan producten waarmee consumenten vaak en nauw in 
contact komen,”

2e deel “zoals textiel, meubels, producten voor kinderen en absorberende 
hygiëneproducten;”

§ 23
1e deel gehele tekst zonder het woord: “potentieel”
2e deel dit woord
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§ 82
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “in alle wetgeving op consistente wijze” en “en 

behandeld”
2e deel deze woorden

26. Overgangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de 
COVID-19-crisis (wijziging van Verordening (EU) 2016/1628) ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD))

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

Gehele tekst

gehele tekst 4DD1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR

HS + 658, 21, 9

Amendementen op Verordening (EU) 2016/1628

art 58, § 5, alinea 5 bis 3 ID HS - 87, 595, 4

art 60, § 4 bis 1 ECR HS - 142, 537, 9

Ontwerp van wetgevingshandeling

2 ECR HS - 138, 543, 7art 2, § 1 bis

4DD2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR

HS + 628, 47, 13

voorstel van de Commissie HS + 653, 17, 11



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_NL.docx 33 PE 655.130

27. Uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die 
bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, alsmede 
de levering van die geneesmiddelen ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD))

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

art 2, § 1 1 GUE/NGL, 
Verts/ALE

HS - 122, 502, 64

art 3, § 2 2 GUE/NGL, 
Verts/ALE

HS - 170, 497, 21

art 4, § 1 3 GUE/NGL, 
Verts/ALE

HS - 165, 502, 21

5 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS - 183, 470, 35na art 4

6 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS - 183, 470, 35

na overw 26 4 Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS - 187, 468, 33

voorstel van de Commissie HS + 505, 67, 109

28. Een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van 
terrorisme - Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen

Ontwerpresolutie: B9-0206/2020, B9-0207/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0207/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

na § 1 1 GUE/NGL HS - 60, 571, 67

so

1/HS + 598, 75, 26

2/HS + 538, 125, 36

§ 3 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 536, 125, 38
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS - 307, 367, 25

§ 4 6 GUE/NGL

2/HS - 177, 461, 60

na § 4 14 ID HS - 150, 530, 17

na § 5 15 ID HS - 144, 538, 15

so

1/HS + 655, 8, 36

2/HS + 446, 201, 52

§ 6 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 632, 13, 54

so

1/HS + 639, 19, 41

§ 8 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 409, 263, 27

§ 9 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 410, 244, 45

so

1/HS + 654, 8, 37

§ 13 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 602, 50, 47

2 GUE/NGL HS + 457, 181, 61na § 17

16 ID HS - 149, 540, 8

§ 18 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 324, 299, 76

§ 21 7 GUE/NGL HS + 405, 284, 10

so

1/HS + 581, 25, 93

§ 23 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 575, 100, 24
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 23 3 GUE/NGL HS - 216, 463, 20

8 GUE/NGL HS - 65, 538, 96

so

1/HS + 529, 103, 67

2/HS + 524, 110, 65

§ 24

§ oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 518, 158, 23

so

1/HS + 535, 145, 19

§ 27 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 488, 178, 33

§ 29 9 GUE/NGL HS - 119, 570, 10

na § 29 10 GUE/NGL HS - 336, 352, 9

so

1/HS + 600, 18, 81

§ 30 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 613, 74, 12

§ 32 11S GUE/NGL HS - 122, 566, 11

na § 34 12 GUE/NGL HS - 96, 591, 10

so

1/HS + 372, 254, 73

13 GUE/NGL

2/HS - 202, 418, 79

so

1/HS ↓

2/HS ↓

§ 40

§ oorspronkelijke 
tekst

3/HS ↓



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_NL.docx 36 PE 655.130

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na overw F 4 GUE/NGL HS - 53, 617, 29

overw K § oorspronkelijke 
tekst

HS + 461, 233, 5

na overw L 5 GUE/NGL HS + 354, 283, 62

resolutie (gehele tekst) HS + 534, 25, 122

Ontwerpresolutie B9-0206/2020 (ID)

resolutie (gehele tekst) HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
PPE: overweging K; §§ 9, 18
ECR: § 27
ID: §§ 3, 27

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 6
1e deel “verzoekt de Commissie het gebrek aan te pakken aan voldoende en nauwkeurige 

gegevens in de nationale registers die kunnen worden gebruikt om de uiteindelijk 
begunstigden te identificeren, met name in situaties waarin een netwerk van 
brievenbusondernemingen wordt gebruikt;”

2e deel “verlangt dat de transparantienormen inzake uiteindelijk begunstigden zowel op het 
niveau van de EU als op dat van de lidstaten worden aangescherpt opdat zij in 
mechanismen zouden voorzien om de nauwkeurigheid van gegevens te controleren;”

3e deel “verzoekt de Commissie sterker toe te zien op de omzetting van bepalingen inzake 
het opzetten van registers van uiteindelijk begunstigden in de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat ze naar behoren functioneren en openbare toegang verlenen tot 
hoogwaardige gegevens;”

§ 8
1e deel “verzoekt de Commissie te herzien hoeveel informatie moet worden verzameld bij 

de oprichting van vennootschappen en juridische entiteiten, trusts en soortgelijke 
juridische constructies,”

2e deel “en roept haar op meer gedetailleerde bepalingen voor te stellen met betrekking tot 
cliëntenonderzoek bij de opening van financiële rekeningen, met inbegrip van 
bankrekeningen;”
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GUE/NGL:
§ 27
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en is van oordeel dat alle lidstaten die nog geen 

kennis hebben gegeven van hun voornemen om deel te nemen aan het EOM dat 
alsnog moeten doen;”

2e deel deze woorden

ECR:
§ 3
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de Commissie te overwegen om het 

coördinatie- en ondersteuningsmechanisme van de EU op te richten in de vorm van 
een EU-FIE;” en “en de EU-FIE”

2e deel “verzoekt de Commissie te overwegen om het coördinatie- en 
ondersteuningsmechanisme van de EU op te richten in de vorm van een EU-FIE;”

3e deel “en de EU-FIE”

§ 13
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “niet alleen vertrouwt op de procedure waarmee de 

FATF landen op de lijst plaatst en dat zij”
2e deel deze woorden

§ 23
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de Commissie te overwegen om een EU-

FIE op te richten om”
2e deel deze woorden

ID:
§ 30
1e deel “herhaalt zijn oproep aan de lidstaten om alle bestaande regelingen voor burgerschap 

of verblijf door investeringen zo snel mogelijk af te schaffen,”
2e deel “met name wanneer er onvoldoende controle is en gebrek aan transparantie, om het 

vaak daarmee samenhangende risico op witwassen tot een minimum te beperken, 
evenals de ondermijning van het wederzijdse vertrouwen en van de integriteit van 
het Schengengebied, naast andere politieke, economische en veiligheidsrisico’s voor 
de EU en haar lidstaten; verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk verslag uit te 
brengen over de maatregelen die zij voornemens is te treffen met betrekking tot 
regelingen voor burgerschap of verblijf door investeringen, alsmede over de 
conclusies van de daartoe door haar opgerichte deskundigengroep; verzoekt de 
Commissie nader te beoordelen of is voldaan aan de voorwaarden om 
inbreukprocedures tegen lidstaten in te leiden wegens schending van artikel 4, lid 3, 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU);”

S&D:
amendement 6
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “dringt er nogmaals op aan dat er doeltreffende 

sancties worden opgelegd aan banken, zodat hun bankvergunning wordt ontnomen 
wanneer zij schuldig zijn bevonden aan het bevorderen of faciliteren van 
witwaspraktijken;”

2e deel deze woorden



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_NL.docx 38 PE 655.130

amendement 13
1e deel “is ernstig bezorgd over het gebrek aan effectief toezicht, zoals dit aan het licht is 

gekomen bij de evaluatie van de prestaties van de Deense en de Estse toezichthouder 
in het kader van het schandaal waarbij de Danske Bank betrokken is; is bovendien 
bezorgd over het recente Wirecardschandaal, alsmede over de rol en de mogelijke 
tekortkomingen van de Duitse financiële toezichthoudende autoriteit BaFin; wijst op 
het mislukken van zelfregulering van de accountantsberoepsgroep in deze zaak; 
wijst erop dat de indeling van dit FinTech-bedrijf als “technologiebedrijf” in plaats 
van een verlener van betaaldiensten een centrale rol speelde in de 
regelgevingsovertredingen; dringt er bij de Commissie op aan dit probleem dringend 
op te lossen door ervoor te zorgen dat betaalbedrijven correct worden ingedeeld;”

2e deel “wijst erop dat, hoewel de grootste verantwoordelijkheid voor dit 
regelgevingsschandaal ligt bij het disfunctioneren van de BaFin en de Bundesbank 
met betrekking tot het toezicht op en de regulering van de Wirecard Group, veel EU-
instellingen ook een rol spelen met betrekking tot toezicht op en regulering van de 
verschillende actoren die betrokken waren bij dit schandaal, waaronder de ECB, de 
ESMA, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) en 
de Europese Commissie; dringt erop aan dat de EU en de nationale bevoegde 
autoriteiten een onderzoek instellen naar het ontbrekende bedrag van 1,9 miljard 
euro en de potentiële impact op de insolventie van de groep op de pensioenen in de 
EU; eist dat de ESMA onderzoekt waarom de regelgevende instanties er niet in 
geslaagd zijn de frauduleuze activiteit en marktmanipulatie die in de EU-bedrijven - 
o.a. in Duitsland en Ierland - door Wirecard zijn gepleegd, op te sporen en tegen te 
gaan;”

PPE, ID:
§ 40
1e deel “is ernstig bezorgd over het gebrek aan effectief toezicht, zoals dit aan het licht is 

gekomen bij de evaluatie van de prestaties van de Deense en de Estse toezichthouder 
in het kader van het schandaal waarbij de Danske Bank betrokken is; is bovendien 
bezorgd over het recente Wirecardschandaal, alsmede over de rol en de mogelijke 
tekortkomingen van de Duitse financiële toezichthoudende autoriteit BaFin; dringt 
erop aan dat de EU en de nationale bevoegde autoriteiten een onderzoek instellen 
naar het ontbrekende bedrag van 1,9 miljard euro”

2e deel “en verzoekt de Commissie na te gaan hoe de werking van de accountancysector kan 
worden verbeterd,”

3e deel “onder meer door middel van gezamenlijke controles;”

ECR, ID:
§ 24
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “zoals uitbreiding” en “van het Europees Openbaar 

Ministerie (EOM) en” en “(Europol) en Eurojust”
2e deel “zoals uitbreiding” en “(Europol) en Eurojust”
3e deel “van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) en”

Diversen
Dragoş Pîslaru en Moritz Körner (Renew-Fractie) zijn medeondertekenaar van ontwerpresolutie 
B9-0207/2020.
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29. EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19

Ontwerpresoluties: B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020, 
B9-0221/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0216/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

voor § 1 11 GUE/NGL HS - 176, 463, 55

so

1/HS + 662, 17, 15

§ 1 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 515, 165, 14

na § 1 1 GUE/NGL AN - 122, 497, 75

§ 2 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 607, 66, 21

na § 2 2 GUE/NGL HS - 64, 561, 68

§ 4 7 ID HS - 148, 540, 4

§ 5 12 GUE/NGL HS - 240, 388, 66

na § 5 13 GUE/NGL HS - 236, 420, 37

§ 6 14 GUE/NGL HS - 153, 528, 12

na § 6 15 GUE/NGL HS - 163, 480, 50

so

1/HS + 674, 14, 6

§ 9 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 546, 67, 81

§ 10 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 375, 305, 14

3 GUE/NGL HS - 116, 501, 77na § 10

16 GUE/NGL HS - 139, 475, 80
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 11 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 517, 114, 62

na § 11 17 GUE/NGL HS - 120, 541, 33

§ 12 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 576, 68, 50

§ 13 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 601, 51, 42

§ 14 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 601, 55, 38

§ 23 25 PPE, ECR HS + 403, 265, 26

22 Renew HS + 421, 224, 45

so

1/HS ↓

§ 25

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS ↓

na § 25 18 GUE/NGL HS + 380, 294, 14

§ 28 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 523, 152, 19

na § 29 19 GUE/NGL HS + 582, 24, 88

so

1/HS + 658, 12, 24

§ 31 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 608, 71, 15

§ 32 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 576, 56, 62

na § 32 23 Renew HS + 549, 97, 48

so

1/HS + 606, 31, 57

§ 34 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 550, 91, 53

24 Renew HS + 608, 53, 33na § 36

26 PPE HS + 640, 34, 20
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 38 20 GUE/NGL HS - 295, 377, 22

so

1/HS + 573, 66, 55

§ 40 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 520, 89, 85

§ 42 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 606, 59, 29

visum 5 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 552, 86, 56

overw A 4 ID HS - 126, 556, 10

overw B § oorspronkelijke 
tekst

HS + 554, 84, 56

overw V 5 ID HS - 106, 546, 40

6 ID HS - 124, 555, 11overw W

21 Renew HS + 411, 269, 13

overw JJ 9 GUE/NGL HS - 255, 386, 53

na overw KK 10 GUE/NGL HS - 142, 516, 35

na overw LL 8 GUE/NGL HS - 145, 469 79

resolutie (gehele tekst) HS + 526, 105, 50

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0216/2020 GUE/NGL HS ↓

B9-0217/2020 ECR HS ↓

B9-0218/2020 S&D HS ↓

B9-0219/2020 Renew HS ↓

B9-0220/2020 Verts/ALE HS ↓

B9-0221/2020 PPE HS ↓
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Verzoeken om aparte stemming
ID: visum 5; overw B; §§ 2, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 28, 32
GUE/NGL: §§ 11, 28, 42
PPE: § 10

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 9
1e deel “verzoekt de lidstaten met spoed stresstests op hun gezondheidszorgstelsels uit te 

voeren om zwakke punten in kaart te brengen en na te gaan of zij voorbereid zijn op 
een mogelijke heropflakkering van COVID-19 of andere mogelijke 
gezondheidscrises in de toekomst;”

2e deel “verzoekt de Commissie deze werkzaamheden te coördineren en 
gemeenschappelijke parameters vast te stellen;”

§ 31
1e deel gehele tekst zonder het woord: “strikt”
2e deel dit woord

§ 34
1e deel “pleit voor de vaststelling van een EU-actieplan inzake de transparantie van 

gezondheidsinformatie”
2e deel “en ter bestrijding van desinformatie;”

§ 40
1e deel “is verheugd over de aanzienlijke verhoging van de voorgestelde begroting voor het 

nieuwe EU4Health-programma; benadrukt dat verhogingen in de 
gezondheidsbegroting van de EU echter niet beperkt mogen blijven tot het komende 
MFK, en dat er investeringen en verplichtingen op de lange termijn nodig zijn;”

2e deel “pleit voor de oprichting van een speciaal EU-fonds om de lidstaten te helpen hun 
ziekenhuisvoorzieningen en gezondheidsdiensten te versterken, verbonden aan 
duidelijke criteria;”

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

ID, GUE/NGL:
§ 1
1e deel “verzoekt de Europese instellingen en de lidstaten de juiste lering te trekken uit de 

COVID-19-crisis en veel nauwer te gaan samenwerken op het gebied van 
gezondheid;”

2e deel “pleit daarom voor meerdere maatregelen om een Europese gezondheidsunie op te 
richten;”


