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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. Benoeming van de voorzitter van het comité voor toezicht op CTP’s 

Verslag: Irene Tinagli (A9-0152/2020) (geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: benoeming 
van Klaus Löber

Geh. S + 546, 34, 107

2. Benoeming van een onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op CTP’s

Verslag: Irene Tinagli (A9-0151/2020) (geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: benoeming 
van Nicoletta Giusto

Geh. S + 614, 18, 55

3. Benoeming van een onafhankelijk lid van het comité voor toezicht op CTP’s

Verslag: Irene Tinagli (A9-0153/2020) (geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

stemming: benoeming 
van Froukelien Wendt

Geh. S + 548, 33, 106

4. Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Portugal wordt gemachtigd een 
verlaagd accijnstarief toe te passen op bepaalde in de autonome regio’s Madeira en 
de Azoren geproduceerde alcoholhoudende producten *

Verslag: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

enkele stemming HS + 672, 7, 8
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5. Doeltreffende maatregelen voor een "groen" Erasmus+, Creatief Europa en het 
Europees Solidariteitskorps

Verslag: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

enkele stemming HS + 566, 52, 69

6. Maatregelen van de EU om de bossen wereldwijd te beschermen en te herstellen

Verslag: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 603, 47, 36

§ 10 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 354, 327, 6

1 leden HS - 255, 420, 12§ 24

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 406, 260, 21

so

1/HS + 585, 61, 41

§ 38 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 373, 272, 42

2 leden HS - 327, 354, 6§ 39

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 401, 224, 62

3 leden HS - 327, 346, 14

so

1/HS + 657, 18, 12

§ 41

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 354, 277, 56
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

overw H § oorspronkelijke 
tekst

HS + 452, 213, 21

so

1/HS + 614, 61, 12

overw J § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 366, 253, 68

so

1/HS + 619, 59, 9

overw L § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 414, 259, 14

Resolutie (gehele tekst) HS + 543, 47, 109

Verzoeken om aparte stemming
leden: overw H, §§ 24, 39

Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
overw J
1e deel “overwegende dat het negatieve effect van de richtlijn hernieuwbare energie op de 

bossen wereldwijd en in de EU een herschikking van de richtlijn noodzakelijk 
maakte;”

2e deel “overwegende dat de daarmee aangebrachte wijzigingen het probleem echter niet 
zullen verhelpen;”

overw L
1e deel “overwegende dat de toepasselijke regels van de richtlijn hernieuwbare energie 

gebaseerd zijn op de redenering dat voor energiedoeleinden bestemde oogsten 
duurzaam en klimaatneutraal zijn en het binnen een passend tijdsbestek mogelijk 
maken de bron te hernieuwen;”

2e deel “overwegende dat deze redenering onjuist is;”

§ 10
1e deel gehele tekst zonder het woord: “bindende” (eerste keer)
2e deel dit woord

§ 38
1e deel “herinnert aan de brief waarin meer dan 700 wetenschappers verzoeken om een 

wetenschappelijk onderbouwde herziening van de richtlijn hernieuwbare energie,”
2e deel “met name om ervoor te zorgen dat bepaalde soorten biomassa van hout niet 

meetellen voor het streefcijfer en niet in aanmerking komen voor steun;”



P9_PV(2020)09.14-17(VOT)_NL.docx 7 PE 658.122

§ 41
1e deel “dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan ten volle rekening te houden met 

de impact van het toegenomen gebruik van biobrandstoffen op ontbossing;”
2e deel “verzoekt de Commissie daarom het bio-energiebeleid van de EU fundamenteel te 

hervormen, namelijk door de richtlijn hernieuwbare energie te herzien;”

7. Samenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van veiligheid in de 
Sahelregio, West-Afrika en de Hoorn van Afrika

Verslag: Javier Nart (A9-0129/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 20 1 rapporteur HS + 615, 14, 58

§ 32 2 rapporteur HS + 596, 21, 70

so

1/HS + 655, 27, 5

§ 46 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 396, 248, 40

Resolutie (gehele tekst) HS + 427, 128, 140

Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
§ 46
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en verzoekt de Europese Unie met klem legale, 

veilige en waardige migratie mogelijk te maken;”
2e deel deze woorden
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8. Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor 
civiele bescherming ***I

Verslag: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

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

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-9
11-16
18-52
55-87

commissie HS + 628, 58, 9

amendementen op Besluit nr. 1313/2013/EU

art 7, § 2 91 leden HS - 259, 430, 6

92 leden HS - 192, 498, 5art 12, § 3, alinea 1

53 commissie HS + 522, 117, 56

art 12, § 3, alinea 2 93 leden HS - 185, 496, 13

94 leden HS - 189, 498, 8art 12, § 3, alinea 3

54 commissie HS + 578, 107, 10

Ontwerp van wetgevingshandeling

88 PPE HS + 657, 28, 10overw 6

10 commissie HS ↓

so

1/HS + 605, 60, 30

na overw 6 89 PPE

2/HS + 357, 334, 4

90 leden HS - 193, 495, 7overw 10

17 commissie HS + 550, 135, 10

overw 11 20 commissie HS + 525, 157, 11

voorstel van de Commissie HS + 617, 52, 23

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
amendement 89
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “voordat rescEU wordt gemobiliseerd”
2e deel deze woorden



P9_PV(2020)09.14-17(VOT)_NL.docx 9 PE 658.122

9. Wereldwijd systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik 
door schepen ***I

Verslag: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

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

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie

Verwerping 64 ID HS - 81, 558, 54

amendementen van de bevoegde commissie

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-2
5

7-33
35-40
42-47
50-53

55
57-59

commissie HS + 583, 68, 44

34 commissie HS + 540, 144, 11

41 commissie HS + 595, 90, 10

48 commissie HS + 521, 150, 24

49 commissie HS + 595, 88, 12

54 commissie HS + 627, 56, 12

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

aparte stemming

56 commissie HS + 587, 62, 46

Amendementen op Verordening (EU) 2015/757

art 2, § 2 71 GUE/NGL HS - 129, 553, 12

art 6, § 3, letter c bis 72 GUE/NGL HS + 360, 297, 38

art 9, § 2, letter b 81 ECR HS - 143, 546, 6

60 commissie HS + 354, 328, 13Richtlijn 2003/87/EG

63 PPE, ECR HS ↓
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

art 21, § 2, letter d 74 GUE/NGL HS + 400, 290, 5

art 21, § 2, letter f 75 GUE/NGL HS - 104, 584, 7

76 GUE/NGL HS + 398, 291, 6

77 GUE/NGL HS + 388, 291, 16

78 GUE/NGL HS + 387, 292, 16

79 GUE/NGL HS + 413, 266, 16

art 21, § 2, letters kb-
kf

80 GUE/NGL HS + 357, 332, 6

Ontwerp van wetgevingshandeling

65S ID HS - 81, 605, 8overw 2

3 commissie HS + 547, 135, 12

66S ID HS - 84, 602, 8overw 3

4 commissie HS + 443, 199, 53

67S ID HS - 79, 605, 10overw 4

6 commissie HS + 548, 140, 7

overw 5 68S ID HS - 82, 603, 8

overw 8 69 ID HS - 79, 609, 6

overw 13 61 ECR HS - 151, 537, 7

na overw 14 70 GUE/NGL HS - 56, 569, 70

voorstel van de Commissie HS + 520, 94, 77

Verzoeken om aparte stemming
ECR: amendement 4
ID: amendementen 34, 41, 48, 49, 54, 56, 60

Diversen
Amendement 62 wordt geannuleerd.
Amendement 73 is ingetrokken.
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10. Ontwerpbesluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de 
Europese Unie *

Verslag: José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)

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

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-5
7

10-11
13-14
17-18
29-30
34-36

commissie HS + 447, 177, 70

9 commissie HS + 447, 216, 31

12 commissie HS + 513, 151, 30

16 commissie HS + 484, 173, 37

20 commissie HS + 487, 187, 20

21 commissie HS + 507, 151, 36

22 commissie HS + 476, 149, 69

23 commissie HS + 450, 184, 60

24 commissie HS + 460, 134, 100

25 commissie HS + 581, 76, 37

26 commissie HS + 489, 191, 14

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

aparte stemming

33 commissie HS + 479, 152, 63

43S ID HS - 95, 580, 17art 2, § 1, alinea 1, 
letter c

19 commissie HS + 485, 187, 22

47 Verts/ALE HS - 171, 498, 24art 2, § 1, alinea 1, 
letter c bis

48 Verts/ALE HS - 162, 494, 34

44 ID HS - 68, 587, 37art 3, § 1

27 commissie HS + 457, 208, 29

28S commissie HS + 514, 132, 48art 3, § 2

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

49S leden HS - 68, 611, 15artikel 3 ter

31 commissie HS + 478, 189, 27

32S commissie HS + 429, 233, 32artikel 5

46 ID HS ↓

37S ID HS - 98, 581, 13overw 7

6 commissie HS + 510, 167, 17

38S ID HS - 114, 568, 10overw 8

8 commissie HS + 491, 178, 25

overw 12 39 ID HS - 94, 588, 10

40 ID HS - 70, 587, 35overw 13

15 commissie HS + 466, 199, 29

overw 16 41S ID HS - 96, 581, 15

overw 17 42S ID HS - 95, 572, 25

stemming: ontwerp van de Raad HS + 455, 146, 88

Verzoeken om aparte stemming
ID: amendementen 9, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33

11. Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië

Verslag: Sven Mikser (A9-0136/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 636, 19, 40

2/HS + 556, 107, 32

§ 1 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 576, 45, 74
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 1 2 GUE/NGL HS - 117, 562, 16

§ 2 3 GUE/NGL HS - 93, 562, 39

1 Verts/ALE HS - 240, 440, 14

so

1/HS + 586, 26, 83

2/HS + 432, 233, 29

§ 4

§ oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 644, 30, 21

so

1/HS + 619, 30, 46

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 533, 99, 63

so

1/HS + 567, 72, 55

§ 17 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 528, 43, 124

§ 18 5 S&D HS + 576, 53, 66

so

1/HS + 625, 22, 48

§ 19 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 527, 104, 62

so

1/HS + 618, 19, 58

2/HS + 588, 64, 43

3/HS + 381, 271, 43

§ 20 § oorspronkelijke 
tekst

4/HS + 626, 21, 48

§ 26 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 563, 109, 23

Resolutie (gehele tekst) HS + 552, 61, 78
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Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL: § 17
ID: § 26

Verzoeken om stemming in onderdelen
GUE/NGL:
§ 4
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “neemt nota van het toenemende aantal ongegronde 

asielaanvragen van Georgische burgers en doet een beroep op alle lidstaten om 
Georgië te erkennen als een veilig land van herkomst teneinde de behandeling van 
dergelijke aanvragen en overname te bespoedigen;” en “is ingenomen met de 
versterkte internationale samenwerking op het gebied van rechtshandhaving tussen 
Georgië en Europol;”

2e deel “neemt nota van het toenemende aantal ongegronde asielaanvragen van Georgische 
burgers en doet een beroep op alle lidstaten om Georgië te erkennen als een veilig 
land van herkomst teneinde de behandeling van dergelijke aanvragen en overname te 
bespoedigen;”

3e deel “is ingenomen met de versterkte internationale samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving tussen Georgië en Europol;”

Verts/ALE:
§ 16
1e deel “erkent dat het medialandschap in Georgië dynamisch en pluralistisch is, maar ook 

gepolariseerd; onderstreept het belang van mediavrijheid, die moet inhouden dat 
tijdens de komende verkiezingscampagne alle politieke partijen gelijke toegang tot 
de media hebben, dat er redactionele onafhankelijkheid bestaat en dat politieke 
standpunten in programma’s van de openbare en particuliere omroepen op 
pluralistische, onafhankelijke, onpartijdige en niet-discriminerende wijze aan bod 
komen; benadrukt de noodzaak van duidelijke voorschriften voor kosteloze en 
betaalde publiciteit en van een grotere transparantie inzake media‑eigendom middels 
een versterkt toezicht op de media; verzoekt de autoriteiten zich te onthouden van 
inmenging in de mediavrijheid en het aanspannen van politiek gemotiveerde 
rechtszaken tegen eigenaars of vertegenwoordigers van de media; dringt er bij de 
Georgische regering op aan maatregelen te nemen ter voorkoming van door 
buitenlandse of binnenlandse actoren gevoerde desinformatiecampagnes tegen het 
land of een politieke partij;”

2e deel “dringt er bij de socialemediaplatforms op aan ervoor te zorgen dat zij niet worden 
misbruikt voor het ondermijnen van de integriteit van het verkiezingsproces;”
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§ 17
1e deel “veroordeelt ten stelligste de cyberaanvallen op Georgische instellingen en 

mediakanalen die grotendeels aan Russische actoren worden toegeschreven; 
onderstreept de noodzaak effectief onderzoek te verrichten naar en strijd te voeren 
tegen desinformatiecampagnes en propaganda, die de Georgische instellingen 
ondermijnen en de polarisatie in de samenleving in de hand werken; roept derhalve 
de Raad en de EDEO ertoe op de samenwerking op het gebied van cyberveiligheid 
op te voeren teneinde het weerstandsvermogen van Georgië op dit gebied te 
vergroten, verzoekt de Commissie hervormingen inzake media‑ en 
informatiegeletterdheid te ondersteunen, en vraagt de Georgische regering met de 
EU‑instellingen samen te werken inzake optimale praktijken ter bestrijding van 
desinformatie; doet bovendien een beroep op alle politieke actoren in Georgië om 
zich te onthouden van het gebruik van sociale media voor het aanvallen van mensen, 
organisaties en instellingen en van het opzettelijk verspreiden van desinformatie;”

2e deel “neemt kennis van de recente maatregelen door socialemediaplatforms tegen 
accounts en pagina’s die zich bezighielden met gecoördineerd niet-authentiek gedrag 
en aanvallen op de oppositie, de media en het maatschappelijk middenveld;”

PPE:
§ 19
1e deel “onderstreept dat gendergelijkheid een essentiële voorwaarde voor duurzame en 

inclusieve ontwikkeling is; prijst de werkzaamheden van de raad voor 
gendergelijkheid van het Georgische parlement en zijn inspanningen om seksuele 
intimidatie als een vorm van discriminatie aan te merken en onder de aandacht te 
brengen; dringt er bij de Georgische regering en autoriteiten op aan de 
vertegenwoordiging van vrouwen en hun gelijke behandeling op alle niveaus van het 
politieke en maatschappelijke leven verder te verbeteren; verzoekt de Commissie 
gendergelijkheid te integreren in al haar beleidsmaatregelen, programma’s en 
activiteiten met betrekking tot Georgië;”

2e deel “dringt aan op de volledige uitvoering van de Overeenkomst van Istanbul;”

GUE/NGL, ID:
§ 1
1e deel “is ingenomen met de aanhoudende verdieping van de betrekkingen tussen de EU en 

Georgië”
2e deel “en de krachtige steun in het gehele politieke spectrum en de samenleving voor het 

pad dat Georgië is ingeslagen op weg naar Europese en trans-Atlantische integratie;”
3e deel “erkent de door Georgië geboekte vooruitgang bij het doorvoeren van alomvattende 

hervormingen waardoor het land een belangrijke partner van de EU in de regio is 
geworden, en wijst andermaal op de noodzaak hervormingen te blijven doorvoeren 
en monitoren uit hoofde van de associatieovereenkomst en de DCFTA; herinnert 
eraan dat nauwere samenwerking en bijstand van de EU zijn gebaseerd op het “meer 
voor meer”-beginsel en afhankelijk zijn van de voortgang van hervormingen op het 
gebied van met name de democratie en de rechtsstaat, met inbegrip van “check and 
balances” in de instellingen, onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en 
hervorming van het kiesstelsel;”
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PPE, ID:
§ 20
1e deel “is ingenomen met de werkzaamheden van de afdeling mensenrechten van het 

Georgische ministerie van Binnenlandse Zaken en dringt erop aan dat de bestaande 
wetgeving inzake mensenrechten en antidiscriminatie terdege en doeltreffend wordt 
toegepast; dringt aan op verdere inspanningen om de discriminatie van LGBTQI, 
leden van de Roma-gemeenschap en religieuze minderheden op sociaal en 
economisch gebied, op de arbeidsmarkt en in de gezondheidszorg aan te pakken, en 
het onderzoek naar en de vervolging van haatdragende taal en geweldsmisdrijven 
tegen alle minderheden en kwetsbare groepen te intensiveren;”

2e deel “doet een beroep op alle geloofsgemeenschappen,”
3e deel “met inbegrip van de Georgische orthodoxe kerk,”
4e deel “en het maatschappelijk middenveld om zich in te zetten voor het creëren van een 

klimaat van tolerantie;”

12. Typegoedkeuring van motorvoertuigen (emissies onder reële rijomstandigheden) 
***I

Verslag: Esther de Lange (A9-0139/2020)

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

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-10
13-17
19-20

23

commissie HS + 661, 25, 13

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

aparte stemming

11 commissie HS + 373, 314, 12

Amendementen op Verordening (EG) nr. 715/2007

Blok A commissie HS + 401, 281, 17

Blok B leden, ECR HS ↓

voorstel van de Commissie HS + 485, 169, 42

Verzoeken om aparte stemming
ECR: amendement 11
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13. Fonds voor een rechtvaardige transitie ***I

Verslag: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

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

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-5
7-9

13-14
16-17

19
21
23

25-27
29

31-34
36-37
42-46
49-50
52-61
104

commissie HS + 616, 71, 12

13 commissie HS + 449, 207, 43

so

1/HS + 374, 303, 22

2/HS + 532, 134, 33

3/HS + 559, 105, 33

4/HS + 525, 142, 32

5/HS + 525, 142, 32

6/HS + 525, 142, 32

7/HS + 347, 337, 15

45 commissie

8/HS + 542, 147, 10

59 commissie HS + 461, 228, 10

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

aparte stemming

61 commissie HS + 580, 110, 9

Amendementen op artikel 1

82 Verts/ALE HS - 155, 510, 34§ 1

18 commissie HS + 593, 41, 65
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Amendementen op artikel 3

69 GUE/NGL HS - 143, 453, 103§ 2, alinea 1

20 commissie HS + 567, 69, 62

70 GUE/NGL HS - 123, 565, 11na § 3

22 commissie HS + 508, 127, 64

na art 3 66 Renew, S&D: HS + 402, 281, 16

Amendementen op artikel 4, § 2

99 ECR HS - 296, 382, 21alinea 1, letter a

24 commissie HS + 658, 26, 15

83 Verts/ALE HS - 195, 494, 10

28 commissie HS + 581, 101, 17

alinea 1, letter d

100 ECR HS ↓

101 ECR HS - 250, 395, 54

62 ID HS - 143, 543, 9

84 Verts/ALE HS - 234, 453, 11

85 Verts/ALE HS - 176, 480, 43

alinea 1, letter d bis

30 commissie HS + 545, 107, 47

86 Verts/ALE HS - 182, 481, 36alinea 1, letter h

35 commissie HS + 660, 10, 29

alinea 1, letter j bis 87 Verts/ALE HS - 195, 455, 49

so

1/HS + 473, 204, 22

38 commissie

2/HS + 590, 85, 24

88 Verts/ALE HS ↓

alinea 2

71 GUE/NGL HS ↓
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na alinea 2 89 Verts/ALE HS - 185, 492, 22

72S=
90S=

GUE/NGL
Verts/ALE

HS - 141, 534, 24alinea 3

39 commissie HS + 471, 214, 14

Amendementen op artikel 5, § 1

63S ID HS - 130, 560, 6

so

1/HS + 592, 97, 10

letter c)

40 commissie

2/HS + 534, 152, 13

102 ECR HS - 246, 409, 44

64 ID HS - 149, 537, 8

so

1/HS + 544, 119, 36

letter d

41 commissie

2/HS - 314, 347, 38

Amendementen op artikel 6

91 Verts/ALE HS - 164, 525, 10§ 1, alinea 1

47 commissie HS + 533, 124, 41

65 ID HS - 129, 562, 6§ 2

48 commissie HS + 611, 38, 50

artikel 7, § 2

73=
92=

GUE/NGL
Verts/ALE

HS - 166, 520, 13letter a

51 commissie HS + 596, 95, 8
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

letter f 93 Verts/ALE HS - 170, 521, 8

na letter g 103 ECR HS - 279, 407, 13

letter i 74S=
94S=

GUE/NGL
Verts/ALE

HS - 145, 539, 14

Amendementen op bijlage I, § 1, letter a

na punt i 75 GUE/NGL HS - 96, 572, 31

na punt vi 76 GUE/NGL HS - 44, 605, 50

na punt vii 77 GUE/NGL HS - 72, 574, 53

Amendementen op bijlage II, punt 3, punt 3.1

visum 1 bis 95 Verts/ALE HS - 171, 488, 40

Amendementen op overwegingen

na overw 5 96 ECR HS - 243, 325, 131

78 Verts/ALE HS - 139, 549, 11overw 6

6 commissie HS + 539, 74, 86

97 ECR HS - 263, 423, 13overw 10

10 commissie HS + 583, 69, 47

67 GUE/NGL HS - 194, 494, 11overw 11

11 commissie HS + 631, 52, 16

na overw 11 79 Verts/ALE HS - 165, 494, 40

68 GUE/NGL HS - 156, 506, 37

98 ECR HS - 274, 415, 10

80 Verts/ALE HS - 197, 492, 10

so

1/HS + 534, 148, 17

overw 12

12 commissie

2/HS + 619, 43, 37



P9_PV(2020)09.14-17(VOT)_NL.docx 21 PE 658.122

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

81 Verts/ALE HS - 163, 521, 15overw 14

15 commissie HS + 594, 89, 16

voorstel van de Commissie HS + 417, 141, 138

Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL: amendementen 45, 59
Verts/ALE: amendementen 13, 45
ECR: amendement 22
ID: amendement 61

Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
amendement 12
1e deel “Om de economische diversificatie van door de transitie getroffen gebieden te 

bevorderen moet het JTF steun verlenen voor productieve investeringen in kmo’s. 
Onder productieve investeringen worden investeringen verstaan in vaste activa of 
immateriële activa van ondernemingen met het oog op de productie van goederen en 
diensten, waardoor wordt bijgedragen tot de vorming van bruto-kapitaal en het 
scheppen van werkgelegenheid. Voor andere ondernemingen dan kmo’s mogen 
productieve investeringen alleen worden ondersteund indien ze noodzakelijk zijn om 
het banenverlies als gevolg van de transitie te beperken – door een aanzienlijk aantal 
banen te creëren of te beschermen – en niet leiden tot of het gevolg zijn van 
relocatie. Investeringen in bestaande industriële installaties, met inbegrip van die 
welke onder het emissiehandelssysteem van de Unie vallen, moeten worden 
toegestaan als ze bijdragen tot de transitie naar een klimaatneutrale economie tegen 
2050, aanzienlijk lager zijn dan de relevante benchmarks voor kosteloze toewijzing 
uit hoofde van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en 
leiden tot de creatie en instandhouding van een aanzienlijk aantal banen.”

2e deel “Dergelijke investeringen moeten bijgevolg worden gerechtvaardigd in het 
betrokken territoriale plan voor een rechtvaardige transitie, duurzaam zijn en in 
voorkomend geval stroken met het beginsel dat de vervuiler betaalt en het beginsel 
dat energie-efficiëntie op de eerste plaats komt. Om de integriteit van de interne 
markt en het cohesiebeleid te beschermen, is het zaak dat de steun voor 
ondernemingen voldoet aan de in de artikelen 107 en 108 van het VWEU 
vastgestelde staatssteunregels van de Unie.”
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amendement 38
1e deel “Daarnaast kan het JTF in de minder ontwikkelde regio’s en overgangsregio’s als 

bepaald in artikel 102, lid 2, van Verordening nr. .../... [nieuwe GB-verordening] 
steun verlenen voor productieve investeringen in andere ondernemingen dan kmo’s, 
op voorwaarde dat dergelijke investeringen zijn goedgekeurd als onderdeel van het 
territoriale plan voor een rechtvaardige transitie op basis van de krachtens artikel 7, 
lid 2, onder h), vereiste informatie.”

2e deel “Dergelijke investeringen komen alleen in aanmerking als ze noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van het territoriale plan voor een rechtvaardige transitie, om banen te 
scheppen, en wanneer zij voldoen aan de sociale doelstellingen voor het scheppen 
van werkgelegenheid, gendergelijkheid en gelijke beloning en milieudoelstellingen, 
en wanneer zij de transitie naar een klimaatneutrale economie vergemakkelijken 
zonder steun voor relocatie, overeenkomstig artikel 60, lid 1, van Verordening .../... 
[nieuwe GB-verordening].”

amendement 40
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “waar de moeilijkheden voortvloeien uit de 

energietransitie of” 
2e deel deze woorden

amendement 41
1e deel “d) investeringen met betrekking tot de productie, de verwerking, het transport, de 

distributie, de opslag of de verbranding van fossiele brandstoffen,”
2e deel “tenzij deze verenigbaar zijn met lid 1 bis;”

ECR, ID:
amendement 45
1e deel “In afwijking van artikel 5, lid 1, onder d), van deze verordening kan de Commissie 

voor regio’s die sterk afhankelijk zijn van de winning en verbranding van steenkool, 
bruinkool, olieschalie of turf, territoriale plannen voor een rechtvaardige transitie 
goedkeuren die betrekking hebben op investeringen in activiteiten in verband met 
aardgas, op voorwaarde dat deze activiteiten”

2e deel “overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) nr. .../2020 [taxonomie] als 
ecologisch duurzaam worden aangemerkt en”

3e deel “aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen: a) zij worden gebruikt als 
overgangstechnologie ter vervanging van steenkool, bruinkool, turf of olieschalie; b) 
zij vallen binnen de grenzen van de duurzame beschikbaarheid of zijn verenigbaar 
met het gebruik van schone waterstof, biogas en biomethaan; c) zij leveren een 
bijdrage aan de milieudoelstellingen van de Unie inzake de matiging van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering, door de volledige afschaffing van steenkool, 
bruinkool, turf of olieschalie te versnellen; d) zij leiden tot een aanzienlijke 
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en van de luchtverontreiniging en 
tot meer energie-efficiëntie; e) zij leveren een bijdrage aan de bestrijding van 
energiearmoede; f) zij staan de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in de 
betrokken gebieden niet in de weg en zijn verenigbaar en in synergie met een later 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen.” zonder de woorden: “cumulatieve”, 
“schone” en “aanzienlijke”

4e deel “cumulatieve”
5e deel “schone”
6e deel “aanzienlijke”
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7e deel “In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de Commissie ook investeringen 
goedkeuren in activiteiten die niet voldoen aan de voorwaarden overeenkomstig 
artikel 3 van Verordening (EU) nr. .../2020 [taxonomie] indien zij aan alle andere 
voorwaarden van de eerste alinea van dit lid voldoen en de lidstaat in het territoriale 
plan voor een rechtvaardige transitie kan rechtvaardigen dat ondersteuning van deze 
activiteiten noodzakelijk is, en aantoont dat deze activiteiten stroken met de 
doelstellingen en wetgeving van de Unie op het gebied van energie en klimaat en 
met het nationale energie- en klimaatplan.” zonder de woorden: “zij aan alle andere 
voorwaarden van de eerste alinea van dit lid voldoen en”

8e deel deze woorden

14. Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 
2008/944/GBVB

Verslag: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 1 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 495, 106, 97

na § 2 5 GUE/NGL HS - 59, 610, 29

§ 4 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 389, 246, 63

so

1/HS + 550, 86, 62

§ 5 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 293, 386, 19

§ 6 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 370, 267, 61

na § 6 6 GUE/NGL HS - 222, 462, 14

so

1/HS + 585, 103, 10

§ 10 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 556, 87, 55

so

1/HS + 426, 205, 67

§ 12 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 327, 307, 63
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 13 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 402, 207, 89

23 S&D HS + 524, 79, 94§ 16

§ oorspronkelijke 
tekst

HS ↓

§ 19 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 406, 250, 39

§ 22 20 Renew HS + 394, 290, 13

so

1/HS + 355, 331, 11

2/HS + 347, 336, 14

§ 24 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 502, 142, 53

na § 25 7 GUE/NGL HS - 182, 491, 24

§ 28 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 550, 134, 13

8 GUE/NGL HS - 79, 580, 38

so

1/HS + 636, 32, 29

§ 29

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 551, 110, 36

9S GUE/NGL HS - 240, 430, 27

so

1/HS + 444, 209, 44

§ 32

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 207, 306, 184
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 34 10 GUE/NGL HS - 168, 514, 15

§ 35 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 344, 168, 185

§ 36 11S GUE/NGL HS - 64, 591, 42

na § 36 12 GUE/NGL HS - 40, 617, 40

so

1/HS + 592, 69, 36

§ 37 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 500, 183, 14

so

1/HS + 548, 107, 42

§ 40 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 293, 383, 21

na § 41 13 GUE/NGL HS - 58, 598, 41

so

1/HS + 633, 42, 22

§ 42 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 447, 227, 23

so

1/HS + 525, 160, 12

§ 44 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 317, 364, 16

so

1/HS + 501, 139, 57

§ 45 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 542, 108, 47
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 45, letter b bis 17 Verts/ALE HS - 274, 405, 18

§ 46 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 551, 95, 51

§ 48 18 Verts/ALE HS - 273, 380, 44

§ 52 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 319, 304, 74

§ 53 21S Renew HS + 381, 303, 13

na § 55 19 Verts/ALE HS - 314, 367, 15

1 GUE/NGL HS - 202, 472, 22overw A

14 Verts/ALE HS + 342, 334, 20

overw B § oorspronkelijke 
tekst

HS + 404, 217, 75

22S S&D HS - 289, 394, 12overw C

15 Verts/ALE HS - 232, 413, 51

na overw F 2 GUE/NGL HS - 193, 486, 16

overw G 3 GUE/NGL HS - 182, 461, 53

overw H § oorspronkelijke 
tekst

HS + 379, 287, 30

na overw H 4 GUE/NGL HS - 221, 387, 88

overw I § oorspronkelijke 
tekst

HS + 349, 298, 49

16 Verts/ALE HS - 230, 408, 57overw J

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 403, 257, 36

overw K § oorspronkelijke 
tekst

HS + 339, 336, 21

overw N § oorspronkelijke 
tekst

HS - 337, 344, 15

Resolutie (gehele tekst) HS + 341, 124, 230
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Verzoeken om aparte stemming
PPE: §§ 4, 6, 12, 13, 19, 52 overw B, H, I, K, N
GUE/NGL: overw J
Verts/ALE: § 1
ID: §§ 16, 28, 35, 46

Verzoeken om stemming in onderdelen
Renew:
§ 5
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “betreurt dat voor het 20e verslag België, Cyprus, 

Duitsland, Griekenland, Ierland, Malta en het Verenigd Koninkrijk, en voor het 21e 
verslag België, Cyprus, Duitsland, Griekenland, Ierland, Letland, Malta en het 
Verenigd Koninkrijk de feitelijke uitvoer niet hebben aangegeven, en dat Frankrijk 
en Italië voor beide verslagen uitsluitend geaggregeerde gegevens over de feitelijke 
uitvoer hebben ingediend;”

2e deel deze woorden

§ 12
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “22 miljoen”
2e deel deze woorden

§ 40
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “vraagt om de publicatie van een gedetailleerde lijst 

van de in het kader van de EPF aan derde landen overgedragen goederen;”
2e deel deze woorden

GUE/NGL:
§ 37
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het huidige gebrek aan doelmatigheid van 

nationale defensie-uitgaven te verhelpen, welk gebrek het gevolg is van 
overlappingen, versnippering en een gebrek aan interoperabiliteit, en ernaar te 
streven de EU te”

2e deel deze woorden
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§ 45
1e deel “is ingenomen met de intensivering van de EU-samenwerking op defensiegebied in 

het kader van het GVDB;”
2e deel “is van mening dat het toenemende belang van het EU-niveau met betrekking tot de 

wapenproductie gepaard moet gaan met meer transparantie; is van mening dat er op 
dit gebied nog ruimte voor verbetering is, met name wat betreft de kwaliteit en de 
uniformiteit van de door de lidstaten verstrekte gegevens; is van mening dat de 
vaststelling van een “Europees beleid inzake vermogens en bewapening” 
overeenkomstig artikel 42, lid 3, VEU, in overeenstemming moet zijn met 
Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB; is van mening dat een toenemende 
convergentie van gemeenschappelijke regels en normen inzake de transparantie van 
de wapenuitvoer en militaire technologie bevorderlijk is voor het vertrouwen tussen 
de lidstaten en derde landen; is ingenomen met de door COARM ondernomen 
inspanningen, dankzij met name het gebruik van de uitgebreide Gids voor de 
gebruiker bij het gemeenschappelijk standpunt, om de lidstaten te helpen deze op het 
gebied van samenwerking, coördinatie en convergentie toe te passen bij de 
uitvoering van het gemeenschappelijk standpunt; stelt vast dat het informatie-
uitwisselingssysteem van COARM en de gebruikersgids voor de toepassing van het 
gemeenschappelijk standpunt, praktische instrumenten zijn voor dagelijks gebruik 
door de controle-instanties; herinnert aan de door de lidstaten geleverde 
inspanningen om bij te dragen aan de werkzaamheden van COARM teneinde goede 
praktijken uit te wisselen; stelt COARM voor om:  a) ter uitvoering van de 
conclusies van de Raad van september 2019 het rapportagemodel te herzien en 
hierin de volgende aanvullende categorieën op te nemen overeenkomstig 
internationaal erkende normen: het exacte soort wapen en de uitgevoerde 
hoeveelheid, de benaming van de munitie, de omvang van de partij en de specifieke 
eindgebruiker, ingetrokken vergunningen, en de waarde en looptijd van contracten 
met betrekking tot diensten na levering, zoals opleiding en onderhoud; de EU-
definitie van handvuurwapens in overeenstemming te brengen met de bredere 
definitie van de VN;”

Verts/ALE:
§ 42
1e deel “wijst erop dat het onderzoek naar en de ontwikkeling van wapens en 

defensiematerieel voor de lidstaten van belang zijn om zich te verzekeren van 
middelen om zichzelf te beschermen,”

2e deel “en voor de defensie-industrie om technologische vooruitgang te kunnen boeken;”
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§ 44
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “in ieder geval”
2e deel deze woorden

ID:
§ 10
1e deel “steunt de inzet van de Raad voor intensivering van de uitvoercontrole voor militaire 

goederen en technologie;”
2e deel “neemt kennis van de bereidheid van de lidstaten om de samenwerking en 

convergentie op dit gebied te intensiveren in het kader van het GBVB; is verheugd 
over deze inspanningen aangezien zij aansluiten bij de algemene doelstellingen van 
het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) zoals uiteengezet 
in artikel 21 VEU en van de regionale prioriteiten in de integrale EU-strategie 
(2016); verzoekt de lidstaten in dit opzicht gemeenschappelijke normen te 
ontwikkelen, toe te passen en te handhaven voor het beheer van de overdracht van 
militaire goederen en technologie;”

§ 29
1e deel “wijst op een toename van de overdracht van kennis en technologie, waardoor derde 

landen officieel Europese militaire technologie kunnen vervaardigen;”
2e deel “is van mening dat dit proces geen belemmering mag vormen voor het vermogen 

van de EU inzake de controle op de productie van wapens en militaire goederen, 
maar in plaats daarvan moet bijdragen tot de convergentie van publieke toezicht- en 
transparantienormen in de defensieproductie en moet zorgen voor een versnelde 
totstandbrenging van internationaal erkende en geaccepteerde regels inzake de 
productie en uitvoer van wapens;”

§ 32
1e deel “wijst erop dat de harmonisatieovereenkomst van Schmidt-Debré tussen Frankrijk 

en Duitsland, met de de-minimisregeling, een eerste poging vormde om de intra-
Europese overdrachten te reguleren; wijst in dit verband op de overeenkomst tussen 
Frankrijk en Duitsland inzake het toezicht op de uitvoer van defensiegoederen;”

2e deel “is van mening dat dergelijke bilaterale overeenkomsten slechts een eerste stap 
vormen in de richting van een systeem op EU-niveau voor de controle van de 
overdracht van wapens, en de verdere convergentie van het wapenuitvoerbeleid van 
de lidstaten moeten bevorderen; benadrukt dat hiertoe alle bilaterale en andere 
mechanismen zorgvuldig moeten worden geanalyseerd;”

GUE/NGL, ID:
§ 24
1e deel “merkt bezorgd op dat de verschillen tussen het beleid en de praktijken van de 

lidstaten op het gebied van wapenuitvoer de convergentie ten aanzien van de EU-
regels op dit vlak vertragen;”

2e deel “wijst op de noodzaak om in dit verband nieuwe instrumenten in te voeren;”
3e deel “merkt op dat toekomstige acties die door het Europees Defensiefonds worden 

gefinancierd, zullen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe militaire 
technologieën en uitrusting;”
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15. Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat 
door de Republiek Polen

Verslag: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 2 45 ECR HS - 124, 535, 9

na § 2 46 ECR HS - 80, 538, 49

§ 3 47 ECR HS - 84, 537, 46

48 ECR HS - 128, 528, 11§ 4

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 525, 147, 18

§ 5 49 ECR HS - 132, 522, 13

na § 5 50 ECR HS - 121, 535, 11

§ 6 51 ECR HS - 138, 511, 18

Werking van het wetgevingssysteem en het kiesstelsel in Polen

Blok A ECR HS - 121, 529, 17

59S ECR HS - 115, 536, 16§ 11

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

HS + 527, 120, 21

Onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en andere instellingen en de rechten van rechters in 
Polen

Blok B ECR HS - 116, 534, 17

13 ID HS - 137, 537, 14

62 ECR HS - 119, 537, 11

so

1/HS + 531, 120, 17

§ 14

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 656, 5, 7
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 15 63 ECR HS - 119, 536, 12

§ 16 64 ECR HS - 88, 536, 43

§ 18 66 ECR HS - 79, 535, 53

§ 19 67 ECR HS - 120, 533, 14

§ 20 68 ECR HS - 126, 529, 12

§ 22 70 ECR HS - 82, 536, 49

§ 23 71 ECR HS - 120, 533, 14

§ 24 72 ECR HS - 82, 535, 50

§ 29 77 ECR HS - 120, 535, 12

§ 31 79 ECR HS - 116, 536, 15

80S ECR HS - 116, 536, 15§ 32

2 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 530, 117, 21

§ 33 81 ECR HS - 84, 534, 48

82 ECR HS - 118, 532, 17§ 34

3 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 522, 126, 19
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 35 83 ECR HS - 118, 533, 15

Algemene beoordeling van de situatie met betrekking tot de rechtsstaat in Polen

§ 37 85 ECR HS - 91, 530, 46

Bescherming van de grondrechten in Polen

Blok C ECR HS - 118, 533, 16

88S ECR HS - 122, 535, 9§ 38

4 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 534, 113, 20

§ 48 100 ECR HS - 117, 533, 16

§ 49 101 ECR HS - 118, 527, 20

102 ECR HS - 118, 529, 17§ 50

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 507, 154, 27

na § 50 5 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 515, 126, 26

§ 51 104 ECR HS - 88, 531, 47

na § 52 106 ECR HS - 118, 532, 16

14S ID HS - 140, 533, 14§ 53

107 ECR HS - 117, 532, 17

na § 53 15 ID HS - 148, 516, 23

16S ID HS - 141, 531, 15§ 54

108 ECR HS - 123, 531, 12
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 54 17 ID HS - 135, 542, 10

kopje 24 109S ECR HS - 142, 481, 38

110 ECR HS - 132, 515, 17

so

1/HS + 555, 77, 33

2/HS + 464, 115, 80

3/HS + 512, 99, 52

4/HS + 498, 110, 54

5/HS + 541, 88, 35

6/HS + 482, 116, 61

7/HS + 519, 101, 44

§ 55

§ oorspronkelijke 
tekst

8/HS + 471, 127, 62

111 ECR HS - 116, 522, 26

so

1/HS + 466, 108, 85

§ 56

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 500, 95, 69

na § 56 112 ECR HS - 105, 517, 42

§ 57 114 ECR HS - 115, 531, 19

115 ECR HS - 117, 531, 18§ 58

6 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 513, 123, 31

116 ECR HS - 113, 535, 18§ 59

7 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 530, 110, 26
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

18 ID HS - 135, 539, 12

117 ECR HS - 117, 533, 16

§ 60

8 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 522, 120, 26

9 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 530, 114, 23na § 60

10 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 533, 88, 46

118 ECR HS - 116, 532, 17§ 61

11 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 533, 123, 11

12 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

HS + 533, 123, 11§ 62

119 ECR HS ↓

§ 64 121 ECR HS - 123, 530, 13

so

1/HS + 534, 145, 10

§ 65 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 510, 158, 20
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

visa

Blok C ECR HS - 117, 536, 12

overwegingen

overw A 41 ECR HS - 114, 523, 29

42 ECR HS - 123, 526, 17overw B

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 526, 148, 15

43 ECR HS - 130, 524, 12na overw B

44 ECR HS - 126, 527, 12

Resolutie (gehele tekst) HS + 513, 148, 33

Verzoeken om aparte stemming
PPE: amendement 109
ID: §§ 4, 50, 65 overw B
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Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 55
1e deel “wijst erop dat de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen volgens het 

Handvest, het EVRM en de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens verband houden met meerdere mensenrechten, waaronder het recht op 
leven en waardigheid, vrijwaring van onmenselijke en vernederende behandeling, 
het recht op toegang tot gezondheidszorg, het recht op privacy, het recht op 
onderwijs en het verbod op discriminatie, zoals ook tot uiting komt in de Poolse 
grondwet;”

2e deel “wijst erop dat het Parlement zich reeds in zijn resolutie van 15 november 2017 
uiterst kritisch heeft uitgelaten over elk wetgevingsvoorstel dat abortus verbiedt in 
geval van ernstige of dodelijke aantasting van de foetus, hetgeen de toegang tot 
abortushulpverlening in Polen drastisch zou inperken en in de praktijk zo goed als 
een verbod zou betekenen, aangezien de meeste legale abortussen op deze grond 
worden uitgevoerd, en tevens benadrukte dat universele toegang tot 
gezondheidszorg, waaronder tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg en tot 
de daarmee verband houdende rechten, een fundamenteel mensenrecht is; betreurt de 
voorgestelde amendementen op de wet van 5 december 1996 inzake het beroep van 
arts en tandarts, uit hoofde waarvan artsen niet langer wettelijk verplicht zijn een 
alternatieve voorziening of medisch deskundige aan te wijzen in het geval ze 
weigeren seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten te verlenen op grond van 
persoonlijke overtuigingen;”

3e deel “drukt zijn bezorgdheid uit over het gebruik van de gewetensclausule, met inbegrip 
van het ontbreken van betrouwbare doorverwijsmechanismen en het gebrek aan 
tijdige beroepsmogelijkheden voor vrouwen aan wie deze diensten worden ontzegd; 
verzoekt het Poolse parlement geen verdere pogingen te ondernemen om de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen te beperken;” zonder de 
woorden: “en rechten”

4e deel “en rechten”
5e deel “stelt met klem dat een weigering van diensten met betrekking tot seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten” zonder de woorden “diensten met betrekking 
tot” en “en rechten”

6e deel “en rechten”
7e deel “diensten met betrekking tot” en “neerkomt op een vorm van geweld tegen vrouwen 

en meisjes; “verzoekt de Poolse autoriteiten maatregelen te nemen om volledig 
uitvoering te geven aan de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens in zaken tegen Polen,”

8e deel “waarbij het Hof meermaals heeft geoordeeld dat een restrictieve abortuswetgeving 
en een uitblijvende uitvoering een schending vormt van de mensenrechten van 
vrouwen;”

§ 56
1e deel “wijst erop dat eerdere pogingen om het recht op abortus – een recht dat in Polen al 

uiterst beperkt is in vergelijking met de meeste andere landen in de Unie – verder 
aan banden te leggen een halt is toegeroepen in 2016 en 2018 als gevolg van massale 
protesten van Poolse burgers tijdens de “zwarte marsen”;”

2e deel “verzoekt de Poolse autoriteiten met klem te overwegen de wet die de toegang tot de 
morning-afterpil voor vrouwen en meisjes beperkt in te trekken;”
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§ 65
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “alsook via begrotingsinstrumenten;”
2e deel deze woorden

ECR:
§ 14
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de organisatie van het rechtssysteem weliswaar 

een bevoegdheid van de lidstaten is,”
2e deel deze woorden

Diversen
Patryk Jaki (ECR-Fractie) is medeondertekenaar van amendementen 1 tot en met 122.

16. Strategische aanpak van geneesmiddelen in het milieu

Ontwerpresolutie: B9-0242/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0242/2020
(commissie ENVI)

so

1/HS + 678, 8, 4

2/HS + 403, 282, 5

§ 15 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS - 308, 374, 8

§ 39 1 Verts/ALE HS + 449, 225, 16

Resolutie (gehele tekst) HS + 671, 15, 10

Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
§ 15
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en zelfregulerende” en “als model”
2e deel “en zelfregulerende”
3e deel “als model”
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17. Het maximaliseren van het energie-efficiëntiepotentieel van het gebouwenbestand 
in de EU

Verslag: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 594, 11, 85

§ 42 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 510, 170, 10

Resolutie (gehele tekst) HS + 526, 77, 94

Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
§ 42
1e deel “wijst op de noodzaak om consumenten te informeren en te stimuleren om oude, 

inefficiënte verwarmings- en koelingstechnologieën te vervangen door moderne, 
zeer efficiënte en hernieuwbare oplossingen, met name bij het nemen van 
beslissingen over vervanging; beseft dat daarbij in acht moet worden genomen dat 
fossiele brandstoffen, met name aardgas, momenteel een rol spelen in 
verwarmingssystemen voor gebouwen; verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
sloopregelingen voor te stellen in overeenstemming met de circulaire economie, en 
efficiëntie-etikettering en advies bij routinecontroles te benutten om vervanging te 
bespoedigen;”

2e deel “verzoekt de lidstaten een stappenplan op te stellen om op fossiele brandstoffen 
gebaseerde verwarmings- en koelingstechnologieën uit te bannen, als onderdeel van 
hun nationale energie- en klimaatplannen;”

18. Tekort aan geneesmiddelen — hoe moet dit oprukkende probleem worden 
aangepakt?

Verslag: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 60 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 376, 256, 58

so

1/HS + 649, 28, 13

§ 93 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 395, 286, 9

Resolutie (gehele tekst) HS + 663, 23, 10
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Verzoeken om aparte stemming
leden: § 60

Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
§ 93
1e deel “is van mening dat er meer gemeenschappelijke normen nodig zijn voor de 

gezondheidszorgstelsels in de EU, evenals een betere interoperabiliteit, teneinde 
geneesmiddelentekorten te voorkomen en hoogwaardige gezondheidszorg voor 
iedereen in de samenleving te bieden;”

2e deel “verzoekt de Commissie daarom op basis van de resultaten van de stresstests een 
voorstel in te dienen voor een richtlijn inzake minimumnormen voor hoogwaardige 
gezondheidszorgstelsels;”

19. Uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding 
van een negatieve houding ten opzichte van mensen met een Romani-achtergrond 
in Europa

Verslag: Romeo Franz (A9-0147/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 1 2 ID HS - 109, 575, 2

6 PPE HS - 194, 482, 12

1 Renew, 
Verts/ALE

HS + 366, 307, 15

§ 2

§ oorspronkelijke 
tekst

HS ↓

so

1/HS + 564, 78, 46

§ 3 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 543, 125, 20
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 4 3 ID HS - 114, 532, 39

§ 5 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 528, 124, 36

na § 5 4 ID HS - 97, 573, 16

§ 6 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 572, 93, 23

§ 12 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 577, 98, 13

§ 13 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 583, 94, 10

na § 19 5 ID HS - 95, 586, 5

so

1/HS + 592, 54, 42

§ 24 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 544, 123, 20

so

1/HS + 594, 57, 37

§ 26 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 557, 119, 12

so

1/HS + 593, 80, 14

§ 35 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 545, 88, 54

§ 40 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 560, 100, 26

§ 42 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 670, 13, 5

so

1/HS + 596, 84, 8

§ 47 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 521, 130, 35

sooverw P § oorspronkelijke 
tekst

1/HS + 587, 61, 40
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 544, 17, 127

Resolutie (gehele tekst) HS + 545, 96, 54

Verzoeken om aparte stemming
ID: §§ 2, 5, 6, 12, 13, 40, 42

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 3
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “LGBTI-personen”
2e deel deze woorden

§ 24
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “LGBTI-personen”
2e deel deze woorden

§ 26
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met inbegrip van seksuele- en reproductieve-

gezondheidsdiensten”
2e deel deze woorden

§ 35
1e deel “vraagt de lidstaten erop toe te zien dat alle scholen en schoolinspecties hun 

juridische verplichting tot desegregatie van scholen nakomen en zich ertoe 
verbinden ieder jaar een overzicht te maken en te publiceren van de situatie 
betreffende segregatie op scholen op alle niveaus; verzoekt de lidstaten er voorts 
voor te zorgen dat de partijen die hun verplichtingen niet nakomen worden bestraft;”

2e deel “herinnert eraan dat de Commissie tegen drie lidstaten een inbreukprocedure heeft 
ingeleid in verband met de segregatie van kinderen met een Romani-achtergrond; is 
van mening dat er ondanks de inspanningen van de Commissie in de afgelopen jaren 
geen vooruitgang is geboekt; verzoekt de Commissie daarom aanvullende 
maatregelen te treffen en deze zaken zo nodig naar het Hof van Justitie van de 
Europese Unie te verwijzen;”
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§ 47
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de lidstaten die het Verdrag van Istanbul 

nog niet hebben geratificeerd met klem dit onverwijld te doen;”
2e deel deze woorden

ID:
overw P
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “overwegende dat vrouwen met een Romani-

achtergrond in het bijzonder te maken krijgen met inbreuken op hun 
vrouwenrechten, alsook met ernstige vormen van verbale, lichamelijke, 
psychologische en racistische intimidatie in kraamklinieken; overwegende dat deze 
vrouwen in aparte kamers met aparte badkamers en aparte eetruimten worden 
geplaatst;”

2e deel “overwegende dat vrouwen met een Romani-achtergrond in sommige lidstaten 
stelselmatig aan praktijken zoals gedwongen sterilisatie en sterilisatie onder dwang 
zijn onderworpen en geen passende herstelbetaling of vergoeding hebben kunnen 
krijgen voor de daaruit resulterende inbreuken op hun mensenrechten;”

20. Voorbereiding van de buitengewone Europese Raad over de gevaarlijke escalatie 
in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de rol van Turkije

Ontwerpresoluties: B9-0258/2020, B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020, B9-
0268/2020, B9-0270/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0260/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

2 ID HS - 107, 562, 21

3 ID HS - 107, 557, 26

na § 1

4 ID HS - 96, 559, 36

1 Verts/ALE HS + 668, 22, 3

so

1/HS ↓

§ 3

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS ↓

so

1/HS + 607, 27, 60

§ 8 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 598, 88, 8
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 630, 29, 35

§ 12 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 592, 77, 25

visum 8 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 611, 74, 9

overw N § oorspronkelijke 
tekst

HS + 631, 51, 12

Resolutie (gehele tekst) HS + 601, 57, 36

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0258/2020 ID HS ↓

B9-0260/2020 GUE/NGL HS ↓

B9-0263/2020 Verts/ALE HS ↓

B9-0264/2020 S&D HS ↓

B9-0266/2020 Renew HS ↓

B9-0268/2020 ECR HS ↓

B9-0270/2020 PPE HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL: visum 8; overw N

Verzoeken om stemming in onderdelen
GUE/NGL:
§ 8
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “zoals de NAVO”
2e deel deze woorden
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§ 12
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “binnen de NAVO, en met name de taskforce op 

hoog niveau voor de beheersing van conventionele wapens”
2e deel deze woorden

PPE, Verts/ALE, GUE/NGL:
§ 3
1e deel “is ingenomen met de beslissing van Turkije van 12 september 2020 om zijn schip 

voor seismisch onderzoek, de Oruç Reis, terug te roepen en zo een eerste stap te 
zetten om de spanningen in het oostelijke Middellandse Zeegebied te verminderen;”

2e deel “dringt er bij Turkije op aan zich terughoudend op te stellen en proactief bij te 
dragen aan de de-escalatie van de situatie, onder andere door de territoriale 
integriteit en soevereiniteit van al zijn buurlanden te eerbiedigen, onmiddellijk een 
einde te maken aan alle verdere illegale exploratie- en booractiviteiten in het 
oostelijke Middellandse Zeegebied, af te zien van schendingen van het Griekse 
luchtruim en de Griekse en Cypriotische territoriale wateren en zich te distantiëren 
van nationalistische oorlogsretoriek; verwerpt het gebruik van bedreigingen en 
beledigende taal jegens lidstaten en de EU als onaanvaardbaar en ongepast voor een 
kandidaat-lidstaat van de EU;”

Diversen
Hermann Tertsch (ECR-Fractie) is geen medeondertekenaar meer van gezamenlijke 
ontwerpresolutie RC-B9-0260/2020.

21. Situatie in Belarus

Ontwerpresoluties: B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0273/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020, B9-
0278/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0271/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

na § 1 1 GUE/NGL HS - 112, 564, 14

§ 7 3 GUE/NGL HS - 15, 648, 26

§ 8 4 GUE/NGL HS - 192, 442, 55

§ 14 5 GUE/NGL HS - 30, 614, 45

§ 16 6 GUE/NGL HS - 29, 643, 17

na § 17 7 GUE/NGL HS - 144, 513, 33

8 GUE/NGL HS - 188, 425, 76

so

§ 19

§ oorspronkelijke 
tekst

1/HS + 561, 66, 62
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 570, 75, 45

§ 24 10 ECR HS + 479, 172, 37

so

1/HS + 557, 58, 75

§ 28 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 554, 65, 71

§ 29 9 ECR HS + 361, 307, 21

overw P 2 GUE/NGL HS - 73, 532, 85

Resolutie (gehele tekst) HS + 574, 37, 82

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0271/2020 PPE HS ↓

B9-0272/2020 Verts/ALE HS ↓

B9-0273/2020 GUE/NGL HS ↓

B9-0274/2020 S&D HS ↓

B9-0275/2020 ECR HS ↓

B9-0278/2020 Renew HS ↓

Verzoeken om stemming in onderdelen
GUE/NGL:
§ 19
1e deel “moedigt de EU-lidstaten aan de totstandbrenging van een humanitaire corridor en 

de procedures voor het verkrijgen van visa voor personen die Belarus om politieke 
redenen ontvluchten en personen die medische behandeling nodig hebben vanwege 
het geweld dat tegen hen is gepleegd te vergemakkelijken en te versnellen, en deze 
personen en hun gezinnen alle nodige ondersteuning en bijstand te verlenen;”

2e deel “verzoekt de Commissie om snel werk te maken van de daadwerkelijke uitvoering 
van financiële ondersteuning van het maatschappelijk middenveld en de slachtoffers 
van repressie en om meer middelen beschikbaar te stellen voor fysieke, 
psychologische en materiële ondersteuning aan hen;”

§ 28
1e deel “verzoekt de nationale ijshockeyfederaties van de EU-lidstaten en alle andere 

democratische landen er bij de Internationale IJshockeyfederatie (International Ice 
Hockey Federation, IIHF) op aan te dringen dat zij haar besluit om het 
Wereldkampioenschap ijshockey van 2021 gedeeltelijk in Belarus te organiseren 
intrekt”

2e deel “tot de situatie en met name de mensenrechtensituatie in het land zijn verbeterd;”
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Diversen
Nikolaj Villumsen (GUE/NGL-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie 
RC-B9-0271/2020.

22. Situatie in Rusland, vergiftiging van Aleksej Navalny

Ontwerpresoluties: B9-0279/2020, B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020, B9-
0284/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0280/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

so

1/HS + 507, 150, 29

§ 6 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 532, 69, 84

so

1/HS + 547, 87, 52

2/HS + 503, 138, 44

§ 15 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 465, 140, 78

Resolutie (gehele tekst) HS + 532, 84, 72

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0279/2020 GUE/NGL HS ↓

B9-0280/2020 Verts/ALE HS ↓

B9-0281/2020 S&D HS ↓

B9-0282/2020 Renew HS ↓

B9-0283/2020 ECR HS ↓

B9-0284/2020 PPE HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL: § 15, letters c, d
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Verzoeken om stemming in onderdelen
GUE/NGL:
§ 6
1e deel “verzoekt de Raad Buitenlandse Zaken om tijdens zijn bijeenkomst op 21 september 

een resoluut standpunt ten aanzien van deze kwestie in te nemen; verlangt dat de EU 
op zo kort mogelijke termijn een lijst opstelt van ambitieuze restrictieve maatregelen 
tegen Rusland, en de bestaande sancties tegen Rusland aanscherpt;”

2e deel “dringt aan op de invoering van sanctiemechanismen die de inbeslagneming en 
bevriezing mogelijk maken van de Europese activa van personen die volgens de 
bevindingen van de corruptiebestrijdingsstichting van Aleksej Navalny corrupt zijn;”

GUE/NGL, S&D:
§ 15
1e deel gehele tekst zonder de letters c) en d)
2e deel letter c
3e deel letter d

23. De situatie in de Filipijnen, onder meer het geval van Maria Ressa

Ontwerpresoluties: B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020, B9-
0297/2020

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0290/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

Resolutie (gehele tekst) HS + 626, 7, 52

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0290/2020 GUE/NGL HS ↓

B9-0291/2020 ECR HS ↓

B9-0292/2020 Verts/ALE HS ↓

B9-0294/2020 S&D HS ↓

B9-0295/2020 PPE HS ↓

B9-0297/2020 Renew HS ↓
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24. Het geval van dr. Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo (DRC)

Ontwerpresoluties: B9-0286/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020, B9-
0296/2020, B9-0298/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0287/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 14 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 651, 33, 10

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 563, 46, 88

overw K § oorspronkelijke 
tekst

HS + 641, 31, 25

Resolutie (gehele tekst) HS + 654, 5, 26

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0286/2020 ID HS ↓

B9-0287/2020 GUE/NGL HS ↓

B9-0288/2020 Verts/ALE HS ↓

B9-0289/2020 ECR HS ↓

B9-0293/2020 S&D HS ↓

B9-0296/2020 PPE HS ↓

B9-0298/2020 Renew HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL: § 14
ECR: overweging K; § 16
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25. De humanitaire situatie in Mozambique

Ontwerpresoluties: B9-0285/2020, B9-0299/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020, B9-
0303/2020, B9-0304/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0300/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

na § 1 9 GUE/NGL HS - 186, 501, 10

na § 3 10 GUE/NGL HS - 186, 502, 9

1 GUE/NGL HS - 50, 529, 118na § 4

2 GUE/NGL HS - 70, 553, 74

11 GUE/NGL HS - 136, 489, 72na § 5

12 GUE/NGL HS - 165, 508, 24

§ 8 13 ECR HS - 152, 540, 5

na § 13 4 GUE/NGL HS - 141, 527, 29

so

1/HS + 577, 53, 66

§ 20 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 498, 158, 40

3 GUE/NGL HS - 151, 533, 13

5 GUE/NGL HS - 37, 576, 84

6 GUE/NGL HS - 46, 557, 94

7 GUE/NGL HS - 42, 560, 95

na § 21

8 GUE/NGL HS - 42, 559, 96
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Resolutie (gehele tekst) HS + 616, 13, 57

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0285/2020 ID HS ↓

B9-0299/2020 GUE/NGL HS ↓

B9-0300/2020 Verts/ALE HS ↓

B9-0301/2020 ECR HS ↓

B9-0302/2020 S&D HS ↓

B9-0303/2020 PPE HS ↓

B9-0304/2020 Renew HS ↓

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 20
1e deel “verwelkomt de CCRT van het IMF als een stap in de goede richting om 

Mozambique te helpen bij de bestrijding van de economische gevolgen van COVID-
19;”

2e deel “verzoekt de EU en haar lidstaten verdere donaties aan het IMF te verstrekken en  
verzoekt het IMF verdere alternatieven te onderzoeken om de beschikbare middelen 
voor het CCRT te verhogen, zoals het gebruik van zijn eigen bestaande reserves; 
herinnert eraan dat bijdragen aan het fonds in geen geval in de plaats mogen komen 
van officiële ontwikkelingshulp;”

26. Een duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van de COVID-19-pandemie ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)) 

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

8=
16=

Renew
S&D

HS + 458, 229, 9art 2, § 1

23 PPE HS ↓

2 GUE/NGL HS - 105, 538, 53art 2, na lid 4

3 GUE/NGL HS - 68, 551, 77
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

9=
17=
24=

Renew
S&D
PPE

HS + 618, 46, 32

artikel 5, § 1, na alinea 
1

10=
18=
25=

Renew
S&D
PPE

HS + 617, 47, 32

art 5, § 2 11=
19=
26=

Renew
S&D
PPE

HS + 636, 50, 10

na overw 1 1 GUE/NGL HS - 58, 560, 78

overw 3 4=
12=
20=

Renew
S&D
PPE

HS + 643, 46, 7

na overw 3 5=
13=

Renew
S&D

HS - 326, 361, 9

na overw 8 6=
14=
21=

Renew
S&D
PPE

HS + 676, 13, 7

overw 10 7S=
15S=
22S=

Renew
S&D
PPE

HS + 608, 82, 6

Voorstel van de Commissie HS + 678, 3, 5

27. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8: Verhoging van de betalingskredeiten 
voor het instrument voor noodhulp ter financiering van de COVID-19-
vaccinstrategie en met het oog op de effecten van het corona-investeringsinitiatief 
plus

Voorstel voor een verordening (10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

enkele stemming HS + 643, 29, 14
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28. Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het 
Reglement: Maximumgehalten aan residuen van bepaalde stoffen, waaronder 
flonicamid, haloxyfop en mandestrobin

Ontwerpresolutie: B9-0245/2020 (meerderheid van de leden van het Parlement vereist)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0245/2020
(commissie ENVI)

Resolutie 

(gehele tekst)

HS + 372, 275, 39

29. Cultureel herstel van Europa

Ontwerpresoluties: B9-0246/2020, B9-0250/2020

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0246/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

Resolutie (gehele tekst) HS + 598, 42, 46

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0246/2020 GUE/NGL HS ↓

B9-0250/2020 Renew HS ↓

Diversen
De PPE-Fractie is niet langer medeondertekenaar van ontwerpresolutie B9-0249/2020.
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30. COVID-19: EU-coördinatie van gezondheidsbeoordelingen en risicoclassificatie en 
de gevolgen voor het Schengengebied en de interne markt

Ontwerpresoluties: B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020, 
B9-0267/2020, B9-0269/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0257/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 652, 2, 43

§ 2 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 634, 11, 52

na § 9 1 GUE/NGL HS + 534, 130, 33

§ 15 7 ECR HS - 135, 551, 11

§ 19 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 602, 71, 24

§ 21 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 569, 56, 72

§ 27 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 556, 122, 19

na § 27 2 GUE/NGL HS - 318, 328, 51

so

1/HS + 625, 29, 42

§ 30 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 508, 141, 48

na § 30 3 GUE/NGL HS + 380, 308, 9

§ 31 4 GUE/NGL HS - 183, 442, 72

so

1/HS + 606, 56, 35

§ 32 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 562, 84, 51
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 33 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 556, 88, 53

so

1/HS + 683, 5, 9

2/HS + 494, 193, 10

§ 35 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 399, 280, 18

so

1/HS + 683, 9, 5

§ 46 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 631, 60, 6

so

1/HS + 629, 21, 47

§ 48 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 555, 108, 34

na § 48 8 ECR HS - 95, 571, 31

na § 49 6 PPE HS + 523, 52, 122

so

1/HS + 661, 29, 7

§ 52 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 565, 85, 47

na § 53 5 GUE/NGL HS - 151, 472, 74

so

1/HS + 626, 54, 16

overw N § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 511, 175, 11

so

1/HS + 603, 84, 10

overw Q § oorspronkelijke 
tekst

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

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

overw R § oorspronkelijke 
tekst

HS + 650, 33, 14

overw V § oorspronkelijke 
tekst

HS + 597, 35, 65

so

1/HS + 616, 65, 16

overw Y § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 572, 113, 12

Resolutie (gehele tekst) HS + 595, 50, 41

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0257/2020 PPE HS ↓

B9-0259/2020 GUE/NGL HS ↓

B9-0261/2020 Renew HS ↓

B9-0265/2020 S&D HS ↓

B9-0267/2020 ECR HS ↓

B9-0269/2020 Verts/ALE HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL: §§ 27, 30
ID: overw N, V, Y; §§ 1, 2, 27
ECR: §§ 19, 21, 33 overw R

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
overw Y
1e deel “overwegende dat de lidstaten geen lering lijken te hebben getrokken uit de 

beginperiode van de crisis;”
2e deel “overwegende dat er geen gemeenschappelijk Europees gezondheidsbeleid is, maar 

slechts een veelheid van nationale beleidsmaatregelen;”

§ 30
1e deel “is ingenomen met het gebruik door de burgers van Passenger Locator Forms; is van 

mening dat bij wijze van prioriteit een geharmoniseerde versie van het formulier 
voor traceringsinformatie in digitaal formaat moet worden gebruikt om de 
verwerking van de gegevens te vereenvoudigen, en dat dit formulier moet worden 
aangeboden in analoog formaat om toegang te garanderen voor alle Europeanen; 
verzoekt de Commissie een geharmoniseerd traceringsformulier voor passagiers te 
ontwikkelen, om vertrouwen te wekken”

2e deel “in een monitoringsysteem voor de hele EU;”
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§ 32
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de operationele coördinatie op EU-niveau te 

versterken”
2e deel deze woorden
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§ 46
1e deel “wijst erop dat de COVID-19-crisis tekortkomingen op het gebied van 

consumentenbescherming aan het licht heeft gebracht, met name vanwege de 
toename van oplichtingspraktijken en het groeiende aanbod onveilige producten, 
vooral online; wijst erop dat deze tekortkomingen aangepakt moeten worden en dat 
er [...] voor gezorgd moet worden dat de digitale eengemaakte markt eerlijk en veilig 
voor iedereen is,”

2e deel “– door middel van de wetgeving inzake digitale diensten die momenteel in de maak 
is –” en “door onlineplatforms te dwingen passende maatregelen tegen dergelijke 
producten te nemen;” 

§ 52
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “ongerechtvaardigde”
2e deel deze woorden

ID:
overw Q
1e deel “overwegende dat de door de lidstaten genomen maatregelen, met inbegrip van de 

herinvoering van controles aan de binnengrenzen, van invloed zijn op de rechten en 
vrijheden van personen die zijn verankerd in het recht van de Unie;”

2e deel “overwegende dat de door de lidstaten of de Unie genomen maatregelen altijd in 
overeenstemming moeten zijn met de grondrechten; overwegende dat deze 
maatregelen noodzakelijk, evenredig, tijdelijk en van beperkte omvang moeten 
zijn;”

PPE, ID:
§ 35
1e deel “benadrukt het belang van duidelijke, toegankelijke en begrijpelijke informatie over 

de Europese, nationale, regionale en lokale aantallen besmettingen, de 
gezondheidszorgstelsels, de genomen maatregelen en de reisbeperkingen; 
“benadrukt dat deze cruciale informatie beschikbaar moet zijn in alle officiële talen”

2e deel “en in talen die worden gesproken door grote delen van de bevolking,”
3e deel “waaronder mensen met een migratieachtergrond;”

GUE/NGL, ECR:
overw N
1e deel “overwegende dat de Europese Unie nog steeds ruimte heeft om binnen de bestaande 

parameters van de Verdragen een grotere bijdrage te leveren op het gebied van 
volksgezondheidsbeleid; overwegende dat de volksgezondheidsbepalingen in het 
kader van de Verdragen nog altijd sterk worden onderbenut wat de verplichtingen 
betreft die met behulp van deze bepalingen kunnen worden vervuld;”

2e deel “overwegende dat het in dit verband wenselijk is de oproep van het Parlement voor 
de oprichting van een Europese gezondheidsunie, in overeenstemming met zijn 
resolutie van 10 juli, te herhalen;”

ECR, ID:
§ 48
1e deel “verzoekt de lidstaten en de Commissie de Next Generation EU-maatregelen zo snel 

mogelijk volledig ten uitvoer te leggen, door de vereiste nationale procedures zo 
eenvoudig en onbureaucratisch mogelijk te maken, om ervoor te zorgen dat het 
economisch herstel van de EU effectief is, zodat de Unie het hoofd kan bieden aan 
de diepste crisis waarmee zij de laatste tijd te maken heeft gekregen;”



P9_PV(2020)09.14-17(VOT)_NL.docx 58 PE 658.122

2e deel “onderstreept dat de COVID-19-crisis niet mag worden gebruikt als excuus om de 
tenuitvoerlegging van diverse product- en sectoriële normen uit te stellen, af te 
zwakken of af te schaffen, met inbegrip van de normen die bedoeld zijn ter 
bevordering van duurzaamheid, maar dat zij veeleer moet worden aangegrepen om 
de interne markt te verbeteren op een manier die duurzame productie en consumptie 
bevordert;”

31. Het belang van stedelijke en groene infrastructuur – Europees Jaar van groenere 
steden 2022

Ontwerpresolutie: B9-0243/2020

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0243/2020
(commissie ENVI)

na § 6 5 GUE/NGL HS + 641, 11, 45

§ 8 6 GUE/NGL HS + 426, 244, 27

§ 10, letter j bis 7 GUE/NGL HS + 336, 313, 48

§ 11 1 ECR HS - 178, 507, 11

so

1/HS + 612, 79, 6

2/HS + 576, 117, 4

§ 13 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 516, 177, 4

visum 6 bis 2 GUE/NGL HS + 597, 80, 20

overw H 3 GUE/NGL HS + 596, 83, 18

overw U 4 GUE/NGL HS + 353, 320, 24

Resolutie (gehele tekst) HS + 593, 80, 13

Verzoeken om stemming in onderdelen
GUE/NGL:
§ 13
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “innovatieve partnerschappen en” en “publiek-

private partnerschappen”
2e deel “innovatieve partnerschappen en”
3e deel “publiek-private partnerschappen”
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Diversen
Joanna Kopcińska (ECR-Fractie) is medeondertekenaar van amendement 1.


