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BIJLAGE

STEMMINGSUITSLAGEN

Afkortingen en tekens

+ aangenomen
- verworpen
↓ vervallen
Ing. ingetrokken
HS (..., …, ...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen)
ES (..., …, ...) elektronische stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen 

tegen, onthoudingen)
so stemming in onderdelen
as aparte stemming
am amendement
CA compromisamendement
DD desbetreffend deel
S amendement tot schrapping
= gelijkluidende amendementen
§ lid / paragraaf
art artikel
overw overweging
OR ontwerpresolutie
GOR gezamenlijke ontwerpresolutie
1/20 lage drempel (1/20 van de leden)
1/10 middelhoge drempel (1/10 van de leden)
1/5 hoge drempel (1/5 van de leden)
Geh. S geheime stemming
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1. De conclusies van de buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020

Ontwerpresoluties: B9-0229/2020, B9-0230/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0229/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

so

1/HS + 676, 1, 4

§ 1 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 612, 28, 41

so

1/HS + 570, 71, 40

2/HS + 552, 72, 57

3/HS + 516, 112, 53

§ 2 § oorspronkelijke 
tekst

4/HS + 603, 32, 45

2 GUE/NGL HS - 64, 566, 51

3 GUE/NGL HS - 78, 534, 69

4 GUE/NGL HS - 87, 551, 43

na § 2

5 GUE/NGL HS - 113, 537, 31

6 GUE/NGL HS - 160, 466, 55na § 3

7 GUE/NGL HS - 48, 557, 76

§ 4: 8 GUE/NGL HS - 124, 516, 41

so

1/HS + 541, 80, 60

§ 5 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 456, 202, 23

25 ID HS - 133, 543, 3

10 GUE/NGL HS - 112, 556, 13

11 GUE/NGL HS - 102, 545, 33

§ 9

§ oorspronkelijke so
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

1/HS + 501, 151, 28tekst

2/HS + 464, 175, 42

na § 9 9 GUE/NGL HS - 148, 405, 128

26 ID HS - 101, 562, 16§ 10

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 459, 202, 20

24 leden HS - 69, 565, 47na § 10

27 ID HS - 103, 564, 12

28 ID HS - 112, 554, 13

12 GUE/NGL HS - 59, 562, 57

13 GUE/NGL HS - 46, 618, 16

so

1/HS + 440, 211, 29

2/HS + 420, 200, 61

§ 11

§ oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 487, 182, 12

na § 11 29 ID HS - 100, 569, 10

so

1/HS + 572, 78, 31

§ 12 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 490, 64, 127

14 GUE/NGL HS - 81, 538, 59

15 GUE/NGL HS - 56, 545, 80

na § 13

16 GUE/NGL HS - 165, 467, 48

17 GUE/NGL HS - 112, 454, 115

so

1/HS + 523, 80, 74

§ 14

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 501, 112, 64
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

30 ID HS - 97, 560, 22na § 14

31 ID HS - 125, 535, 18

18 GUE/NGL HS - 91, 478, 112

so

1/HS + 526, 121, 34

§ 15

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 571, 101, 9

na § 15 19 GUE/NGL HS - 125, 510, 46

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 488, 140, 52

§ 17 32 ID HS - 106, 565, 8

so

1/HS + 552, 55, 74

§ 19 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 488, 116, 77

20 GUE/NGL HS - 60, 538, 83na § 19

33 ID HS - 109, 560, 10

§ 20 34 ID HS - 102, 571, 6

na § 20 35 ID HS - 97, 569, 13

§ 23 21 GUE/NGL HS - 188, 485, 8

§ 24 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 578, 52, 51

22 GUE/NGL HS - 108, 484, 89na § 24

23 GUE/NGL HS - 139, 419, 123

so

1/HS + 620, 20, 41

§ 26 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 595, 40, 46
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na overw C 1 GUE/NGL HS - 58, 562, 61

resolutie (gehele tekst) HS + 465, 150, 67

Ontwerpresolutie B9-0230/2020
(ECR)

resolutie (gehele tekst) HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
ID: §§ 15, 16, 24
Renew: §§ 10, 11, 12

Verzoeken om stemming in onderdelen
GUE/NGL:
§ 9
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “benadrukt dat dit mechanisme, om effectief te zijn, 

met een omgekeerde gekwalificeerde meerderheid moet worden geactiveerd;”
2e deel deze woorden

§ 14
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “grensbeheer”, “het Fonds voor geïntegreerd 

grensbeheer” en “het Europees Defensiefonds”
2e deel deze woorden

§ 15
1e deel gehele tekst zonder het woord: “geleidelijk”
2e deel dit woord

ID:
§ 1
1e deel “betreurt de vele slachtoffers van het coronavirus, en huldigt iedereen die zich tegen 

de pandemie inzet of heeft ingezet;”
2e deel “is van mening dat mensen in de EU een collectieve plicht tot solidariteit hebben in 

deze ongekende en uitzonderlijke omstandigheden;”

§ 5
1e deel “is van mening dat de staatshoofden en regeringsleiders van de EU de kwestie van 

het terugbetalingsplan voor het herstelinstrument onvoldoende geregeld hebben; 
herinnert eraan dat er in dit verband slechts drie mogelijkheden zijn: verdere 
bezuinigingen op programma’s met een toegevoegde waarde op EU-niveau tot 2058, 
een verhoging van de bijdragen van de lidstaten of het creëren van nieuwe eigen 
middelen;”

2e deel “is van mening dat alleen het creëren van nieuwe eigen middelen kan helpen om de 
schulden van de EU terug te betalen en tegelijkertijd de EU-begroting veilig te 
stellen en de fiscale druk op de nationale schatkisten en de Europese burger te 
verlichten; herinnert eraan dat het creëren van nieuwe eigen middelen de enige 
aanvaardbare terugbetalingsmethode is voor het Parlement;”
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§ 12
1e deel “verklaart zich nogmaals sterk voorstander van het beëindigen van alle kortingen en 

correctiemechanismen, en wel zo snel mogelijk; betreurt het dat de Europese Raad 
de kortingen voor sommige lidstaten niet alleen heeft behouden, maar zelfs heeft 
verhoogd;”

2e deel “herhaalt zijn standpunt over de inningskosten voor douanerechten, die tot 10 % 
moeten worden teruggebracht, zoals oorspronkelijk het geval was;”

§ 26
1e deel “is echter van mening dat een eventueel politiek akkoord over het volgende MFK 

uiterlijk voor het einde van oktober moet zijn bereikt om de soepele start van de 
nieuwe programma’s vanaf 1 januari 2021 niet in gevaar te brengen; herinnert eraan 
dat, wanneer niet tijdig een nieuw MFK wordt vastgesteld, in artikel 312, lid 4, 
VWEU is voorzien in de tijdelijke verlenging van de maximumbedragen van het 
laatste jaar van het voorgaand kader;”

2e deel “wijst erop dat het MFK-noodplan zowel op juridisch als politiek vlak volledig 
verenigbaar is met het herstelplan en de vaststelling van de nieuwe MFK-
programma’s;”

Renew:
§ 19
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “betreurt de enorme bezuinigingen in de 

subsidiecomponenten, waardoor het evenwicht tussen subsidies en leningen wordt 
verstoord en de herstelinspanningen zullen worden ondermijnd, in het bijzonder de 
annulering van innovatieve programma’s als het instrument voor solvabiliteitssteun; 
is van mening dat deze bezuinigingen de slagkracht van het instrument en het 
transformerende effect ervan voor de economie zullen verminderen; betreurt dat dat 
sommige lidstaten wederom hebben onderhandeld in de geest van operationeel 
begrotingsevenwicht en de algemene voordelen van lidmaatschap van de 
eengemaakte markt en de EU als geheel volledig buiten beschouwing hebben 
gelaten;”

2e deel deze woorden

GUE/NGL, ID:
§ 2
1e deel “verneemt met instemming dat de staatshoofden en regeringsleiders een 

herstelinstrument hebben aangenomen om de economie weer op gang te brengen, 
zoals het Parlement in mei al had voorgesteld; neemt kennis van de oprichting van 
het herstelinstrument”

2e deel “, een historische stap voor de EU;”
3e deel “betreurt echter dat de subsidiecomponent in de definitieve overeenkomst drastisch 

werd gereduceerd;”
4e deel “herinnert eraan dat de gekozen rechtsgrondslag voor het opzetten van het 

herstelinstrument impliceert dat de gekozen leden van het Europees Parlement geen 
formele rol krijgen;”
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§ 11
1e deel “benadrukt derhalve dat deze hervorming een pakket nieuwe eigen middelen moet 

omvatten, die met ingang van 1 januari 2021 in de begroting van de Unie moeten 
worden opgenomen; benadrukt dat de heffing op plastic slechts een eerste 
gedeeltelijke stap is om aan de verwachtingen van dit Parlement te voldoen; is 
voornemens in de loop van de eerste helft van het volgende MFK te onderhandelen 
over een juridisch bindend tijdschema, dat door de begrotingsautoriteit moet worden 
goedgekeurd, om in de loop van de eerste helft van het volgende MFK nieuwe eigen 
middelen in te voeren, zoals de regeling voor de handel in emissierechten (en de 
opbrengsten daarvan bij een eventuele uitbreiding in de toekomst), het mechanisme 
voor koolstofcorrectie aan de grens, een heffing op digitale diensten, de belasting op 
financiële transacties en de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag 
voor de vennootschapsbelasting;” zonder de woorden: “zoals de regeling voor de 
handel in emissierechten (en de opbrengsten daarvan bij een eventuele uitbreiding in 
de toekomst),”

2e deel deze woorden
3e deel “dringt aan op het gebruik van de tussentijdse herziening van het MFK om in de 

tweede helft van het MFK 2021-2027, indien nodig, aanvullende eigen middelen toe 
te voegen, om ervoor te zorgen dat aan het einde van het MFK 2021-2027 de 
doelstellingen worden bereikt;”


