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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. Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van 
bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Emil Radev (A9-0225/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming

2. Betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken in burgerlijke of in handelszaken ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Franco Roberti (A9-0222/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming

3. Voordracht van Julia Laffranque als lid van het comité dat is opgericht 
overeenkomstig artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie

Ontwerpbesluit: (B9-0368/2020) (geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voordracht van Julia Laffranque Geh. S + 586, 47, 59

4. Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

Verslag: Irene Tinagli (A9-0218/2020) (geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

benoeming van Frank Elderson Geh. S + 319, 202, 171

5. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 
voor bijstand aan Kroatië en Polen in verband met een natuurramp en voor de 
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betaling van voorschotten aan Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, 
Kroatië, Portugal en Spanje naar aanleiding van een volksgezondheidscrisis

Verslag: Olivier Chastel (A9-0221/2020) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist en 3/5 
van de uitgebrachte stemmen)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

enkele stemming HS + 682, 8, 2

6. Gewijzigde begroting nr. 9 bij de algemene begroting 2020: bijstand aan Kroatië, 
Polen, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Portugal en Spanje

Verslag: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

enkele stemming HS + 682, 8, 2

7. Het terugdringen van dakloosheidspercentages in de Europese Unie

Ontwerpresolutie: B9-0363/2020

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0363/2020
(commissie PETI)

enkele stemming HS + 647, 13, 32

8. Het Schengensysteem en de tijdens de COVID-19-crisis genomen maatregelen

Ontwerpresolutie: B9-0362/2020

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0362/2020
(commissie PETI)

enkele stemming HS + 619, 45, 28
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9. Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van 
consumenten ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming

10. Markten voor financiële instrumenten: wijziging van de informatievereisten, 
productgovernance en positielimieten om bij te dragen aan het herstel van de 
COVID-19-pandemie ***I

Verslag: Markus Ferber (A9-0208/2020)

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

amendement van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

9DD commissie HS + 579, 71, 50

Amendementen op artikel 1, § 1

punt 1, letter a 5S GUE/NGL HS - 153, 498, 49

punt 1, letter b 6S=
9DDS=

GUE/NGL
commissie

HS - 268, 383, 49

1 ID HS - 296, 386, 16punt 4, na letter c

9DD commissie HS + 507, 124, 69

7S GUE/NGL HS - 129, 492, 79punt 9

3 S&D, 
Verts/ALE

HS - 283, 347, 70

punt 10 4S=
8S=

S&D, 
Verts/ALE
GUE/NGL

HS - 307, 351, 42

Amendementen op overwegingen

so

1/HS + 675, 12, 13

overw 3 9DD commissie

2/HS + 425, 229, 46
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na overw 9 2 S&D, 
Verts/ALE

HS + 363, 333, 4

9DD commissie HS + 365, 268, 67overw 10

§ oorspronkelijke 
tekst

HS ↓

overw 11 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 339, 289, 72

overw 12 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 366, 264, 70

overw 13 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 366, 264, 70

overw 14 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 346, 287, 67

overw 15 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 365, 287, 48

overw 16 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 366, 259, 75

overw 17 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 343, 309, 48

voorstel van de Commissie HS + 361, 156, 179

Verzoeken om aparte stemming
Verts/ALE: overwegingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
overweging 3
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Om de bescherming van de beleggers nog meer te 

verbeteren, is het van cruciaal belang dat bij de geschiktheidsbeoordeling rekening 
wordt gehouden met het schuldniveau van niet-professionele beleggers, met name 
gezien de stijgende schulden bij consumenten als gevolg van de COVID-19-
pandemie.”

2e deel deze woorden

Diversen
Amendement 10 wordt geannuleerd.



P9_PV(2020)11.23-26(VOT)_NL.docx 8 PE 661.372

11. Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en consumenten

Verslag: David Cormand (A9-0209/2020)

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

so

1/HS + 641, 47, 13

§ 6, letter a § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 391, 276, 33

§ 6, letter b 1 leden HS + 378, 306, 17

so

1/HS + 666, 31, 4

§ 6, letter e § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 402, 265, 34

2 leden HS + 344, 342, 15

so

1/HS ↓

2/HS ↓

3/HS ↓

§ 6, letter g

§ oorspronkelijke 
tekst

4/HS ↓

so

1/HS + 641, 53, 6

§ 10 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 393, 305, 2

§ 11, letter c 4 leden HS - 330, 358, 12

na § 16 3 leden HS + 347, 304, 49

resolutie (gehele tekst) HS + 395, 94, 207

Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
§ 6, letter a
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en dit tot een van de belangrijkste kenmerken van 

het product maken overeenkomstig Richtlijn 2011/83/EU en Richtlijn 2005/29/EG;”
2e deel deze woorden
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§ 6, letter e
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “ en hoe een verlenging van de omgekeerde 

bewijslast voor non-conformiteit consumenten en bedrijven beter in staat zou stellen 
duurzame keuzes te maken”

2e deel deze woorden
§ 6, letter g
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “door te overwegen”, “de lijst in bijlage I bij 

Richtlijn 2005/29/EG aan te vullen met”, “die uitsluitend tot doel hebben” en 
“daadwerkelijk”

2e deel “door te overwegen”
3e deel “de lijst in bijlage I bij Richtlijn 2005/29/EG aan te vullen met”
4e deel “die uitsluitend tot doel hebben” en “daadwerkelijk”

§ 10
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de volgende” en “geschatte 

beschikbaarheidsperiode vanaf de datum van aankoop, gemiddelde prijs van 
reserveonderdelen op het moment van aankoop, aanbevolen geschatte leverings- en 
reparatietijden, en informatie over reparatie- en onderhoudsdiensten”

2e deel deze woorden

12. De aanpak van productveiligheid op de interne markt

Verslag: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

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

na § 2 2 leden HS - 323, 360, 17

na overw A 1 leden HS - 325, 356, 19

resolutie (gehele tekst) HS + 688, 8, 1

13. Versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa, 
haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms

Verslag: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

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

alternatieve 
ontwerpresolutie

1 ID HS - 98, 594, 6

ontwerpresolutie (gehele tekst) (commissie LIBE) HS + 553, 54, 89
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14. Een nieuwe industriestrategie voor Europa

Verslag: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

resolutie
(gehele tekst)

HS + 486, 109, 102

15. Gevolgen van de COVID-19-pandemie voor het buitenlands beleid

Verslag: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

resolutie
(gehele tekst)

HS + 467, 80, 148

16. Verbetering van de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en de efficiëntie van 
steun

Verslag: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

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

§ 62 1 leden HS + 363, 296, 41

§ 63 2 leden HS + 337, 309, 54

resolutie (gehele tekst) HS + 331, 294, 72
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17. De toepassing van de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota ***I

Verslag: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

Betreft am nr. van HS, enz. Stem
ming

HS/ES - 
opmerkingen

amendement van de 
bevoegde commissie

1 commissie HS + 686, 5, 6

voorstel van de Commissie HS + 686, 3, 7
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18. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: Lood in hagel in of rond 
watergebieden

Ontwerpresoluties: B9-0364/2020, B9-0365/2020 (meerderheid van de leden van het Parlement 
vereist)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0364/2020
(ECR)

resolutie
(gehele tekst)

HS - 292, 362, 39

Ontwerpresolutie B9-0365/2020
(ID)

resolutie
(gehele tekst)

HS - 153, 499, 39

19. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: Actieve stoffen, waaronder 
chlorotoluron

Ontwerpresolutie: B9-0367/2020 (meerderheid van de leden van het Parlement vereist)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0367/2020
(commissie ENVI)

resolutie
(gehele tekst)

HS + 425, 231, 40
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20. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: Carbendazim voor gebruik 
in bepaalde biociden

Ontwerpresolutie: B9-0366/2020 (meerderheid van de leden van het Parlement vereist)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0366/2020
(commissie ENVI)

resolutie
(gehele tekst)

HS + 458, 219, 19

21. De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces

Verslag: Pascal Durand (A9-0211/2020)

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

5 GUE/NGL HS - 183, 488, 26§ 1

34 ID HS - 88, 595, 12

35 ID HS - 133, 559, 3na § 1

36 ID HS - 88, 553, 54

6 GUE/NGL HS - 257, 425, 15

so

1/HS + 670, 8, 19

2/HS + 547, 117, 33

§ 3

§ oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 362, 291, 44

na § 3 49 Verts/ALE HS - 139, 479, 76

37 ID HS - 136, 539, 20

7 GUE/NGL HS - 111, 566, 19

8 GUE/NGL HS - 101, 575, 19

so

§ 4

§ oorspronkelijke 
tekst

1/HS + 509, 127, 60
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 340, 327, 29

§ 5 § oorspronkelijke 
tekst

HS - 332, 344, 19

§ 6 38 ID HS - 143, 547, 5

§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 547, 104, 46

§ 10 39 ID HS - 138, 537, 20

9 GUE/NGL HS - 179, 504, 14§ 14

40 ID HS - 153, 528, 14

10 GUE/NGL HS - 140, 520, 36

so

1/HS + 533, 121, 43

§ 15

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 319, 351, 26

§ 17 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 350, 326, 21

na § 17 11 GUE/NGL HS - 119, 562, 15

so

1/HS + 654, 28, 14

§ 18 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 393, 236, 68

12 GUE/NGL HS - 200, 467, 30§ 19

§ oorspronkelijke 
tekst

HS - 286, 382, 29

13S GUE/NGL HS - 173, 506, 18

so

1/HS + 462, 214, 21

§ 20

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 325, 350, 22

41 ID HS - 142, 543, 10§ 21

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

1/HS + 571, 113, 13tekst

2/HS + 471, 209, 16

§ 22 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 494, 182, 21

§ 23, inleidende 
formule en eerste 

streepje

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 575, 110, 11

§ 23, tweede streepje 14S GUE/NGL HS + 344, 333, 18

§ 23, derde streepje 15S GUE/NGL HS - 180, 493, 23

16 GUE/NGL HS - 75, 568, 53

so

1/HS + 494, 189, 13

§ 23, vierde streepje

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 349, 327, 20

§ 23, vijfde streepje § oorspronkelijke 
tekst

HS + 426, 250, 20

§ 24 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 454, 221, 22

§ 26 42 ID HS - 93, 586, 16

§ 27 17S GUE/NGL HS - 163, 521, 13

na § 27 43 ID HS - 93, 581, 21

§ 29 18 GUE/NGL HS - 162, 496, 39

so

1/HS + 527, 114, 56

§ 30 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 478, 161, 58

§ 31 19 GUE/NGL HS - 120, 554, 23

44 ID HS - 94, 589, 12na § 31

20 GUE/NGL HS - 183, 456, 57
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 32 21 GUE/NGL HS - 142, 541, 14

45 ID HS - 108, 534, 53§ 34

22 GUE/NGL HS - 99, 588, 10

§ 35 46 ID HS - 104, 555, 36

na § 35 23 GUE/NGL HS - 263, 417, 17

47 ID HS - 109, 546, 40§ 36

24 GUE/NGL HS - 112, 501, 84

na visum 16 48 Verts/ALE HS - 180, 479, 37

overw B 27 ID HS - 143, 538, 14

overw F 1 GUE/NGL HS - 45, 638, 14

overw G 25 PPE HS + 545, 117, 35

overw I 28 ID HS - 136, 542, 17

overw K 29 ID HS - 162, 527, 6

2 GUE/NGL HS - 142, 544, 11na overw K

3 GUE/NGL HS - 221, 448, 27

30 ID HS - 109, 545, 41

so

1/HS + 482, 194, 21

overw T

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 300, 367, 30

overw U § oorspronkelijke 
tekst

HS + 486, 201, 10

overw V 31 ID HS - 99, 577, 19

32 ID HS - 92, 585, 18

26 PPE HS - 245, 340, 111

overw W

4 GUE/NGL HS - 68, 606, 22
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

overw AA 33 ID HS - 103, 552, 39

overw AD § oorspronkelijke 
tekst

HS + 483, 198, 15

resolutie (gehele tekst) HS + 468, 194, 34

Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL: overweging AD
PPE: §§ 5, 17, 19
ID: overweging U; §§ 5, 7, 15, 20, 22, 23, 24

Verzoeken om stemming in onderdelen
GUE/NGL:
§ 21
1e deel “wijst erop dat de voorgestelde wijzigingen van het primair recht van de EU in dit 

verslag, die een weerspiegeling zijn van de sterkere rol van de Commissie binnen het 
EU-kader, ook betrekking moeten hebben op de verantwoordelijkheid van de 
individuele leden van de Commissie en de Commissie als geheel ten opzichte van 
het Parlement en de Raad,”

2e deel “alsmede op de omvorming van de Raad tot een tweede wetgevingskamer van de 
Unie;”

§ 30
1e deel “is van mening dat de verkiezingsprogramma’s van Europese politieke partijen 

voorafgaand aan de verkiezingen bekend moeten zijn en dat hiervoor duidelijke en 
transparante campagnevoorschriften nodig zijn; onderstreept dat de Europese 
verkiezingsregels de Europese partijdemocratie moeten steunen,”

2e deel “onder meer door nationale partijen die aan de Europese verkiezingen deelnemen, 
ertoe te verplichten het logo van hun respectieve Europese partijen naast het 
nationale logo af te laten drukken op de stembiljetten;”

PPE:
overweging T
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “overwegende dat het systeem van 

Spitzenkandidaten en, indien ingevoerd, transnationale lijsten open moeten staan 
voor coalities van Europese politieke partijen of bewegingen of zelfs voor gemengde 
coalities van politieke partijen en bewegingen, mits deze een gemeenschappelijk 
politiek programma hebben en zich achter een gemeenschappelijke Spitzenkandidaat 
scharen;”

2e deel deze woorden

§ 4
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “bijvoorbeeld door de aanwending van een 

ritssysteem of andere gelijkwaardige methoden”
2e deel deze woorden
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§ 15
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met name het systeem van de Spitzenkandidaten 

voor de verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie, en transnationale 
lijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement”

2e deel deze woorden

§ 18
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “ondersteunt het komende denkproces in de 

Commissie constitutionele zaken (AFCO) en de Commissie juridische zaken (JURI) 
over het creëren van een onafhankelijk ethisch orgaan dat van de passende middelen 
kan worden voorzien;” en “echter”

2e deel deze woorden

§ 20
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “of beweging”
2e deel deze woorden

§ 23
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het uitschrijven van verkiezingen in een 

gemeenschappelijk Europees kiesdistrict,”, “onder meer door na te denken over het 
verlagen van de minimumleeftijd voor kiezers in alle lidstaten naar 16 jaar,” en “het 
voorzien in perioden van afwezigheid van leden, bijvoorbeeld in het geval van 
zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof of ernstige ziekte;”

2e deel deze woorden

PPE, ID:
§ 3
1e deel “is verheugd over de flinke toename van het aantal jongeren dat heeft gestemd; 

herhaalt zijn verzoek aan de Raad en de Commissie om rekening te houden met de 
zorgen van jongeren die van cruciaal belang zijn voor volgende generaties;”

2e deel “door middel van openbare raadplegingsprocedures en de Conferentie over de 
toekomst van Europa,”

3e deel “beveelt aan dat de lidstaten nadenken over de harmonisatie van de minimumleeftijd 
van kiezers teneinde de deelname van jonge kiezers te verhogen;”

22. Situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 
2018-2019

Verslag: Clare Daly (A9-0226/2020)

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

51 GUE/NGL HS - 132, 526, 37

so

1/HS + 601, 77, 17

§ 1

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 428, 201, 66
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 2 52 GUE/NGL HS - 163, 524, 8

7 ID HS - 108, 541, 43

53 GUE/NGL HS - 117, 534, 43

so

1/HS + 540, 70, 85

§ 3

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 415, 272, 8

so

1/HS + 574, 108, 13

§ 4 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 367, 323, 4

na § 4 27 ECR HS + 328, 286, 80

8 ID HS - 199, 439, 50§ 5

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 469, 139, 84

na § 5 25 ECR HS - 159, 509, 26

§ 6 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 457, 155, 81

so

1/HS - 312, 338, 42

26 ECR

2/HS - 150, 429, 106

na § 6

9 ID HS - 168, 515, 7

na § 7 28 ECR HS - 146, 457, 86

so

1/HS + 677, 11, 5

§ 8 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 552, 91, 49
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 10 10 ID HS - 144, 537, 12

na § 10 29 ECR HS + 344, 333, 17

§ 11 11 ID HS - 133, 550, 10

na § 11 35 Verts/ALE
GUE/NGL

HS + 623, 37, 35

§ 12 12 ID HS - 146, 536, 11

so

1/HS + 484, 130, 80

§ 13 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 549, 138, 6

na § 14 1 Renew HS + 420, 217, 59

§ 15 13 ID HS - 128, 561, 4

na § 19 14 ID HS - 175, 510, 7

§ 20 32 ECR HS - 296, 382, 17

36 Verts/ALE
GUE/NGL

HS - 312, 335, 47na § 20

37 Verts/ALE
GUE/NGL

HS - 140, 498, 56

so

1/HS + 526, 139, 29

§ 23 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 521, 153, 20

so

1/HS + 534, 151, 10

§ 24 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 378, 309, 8

54S GUE/NGL HS - 242, 443, 10§ 25

15 ID HS - 157, 529, 7
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 27 38 Verts/ALE
GUE/NGL

HS - 170, 487, 37

§ 30 55S GUE/NGL HS - 241, 390, 63

16 ID HS - 143, 505, 43

17 ID HS - 108, 564, 20

na § 30

63 PPE HS + 303, 292, 99

18 ID HS - 121, 527, 44

59 PPE HS - 183, 371, 140

so

1/HS + 510, 124, 59

2/HS + 407, 233, 54

§ 31

§ oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 350, 313, 31

so

1/HS + 363, 322, 9

na § 31 65 PPE

2/HS - 287, 384, 23

66S PPE HS - 307, 366, 20

33 ECR HS - 176, 370, 148

56 GUE/NGL HS - 116, 573, 5

§ 32

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 358, 310, 24

na § 32 60 PPE HS - 220, 423, 51

67S PPE HS - 313, 358, 22

19 ID HS - 147, 534, 11

§ 33

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 359, 310, 25

20S
68S

ID
PPE

HS - 304, 375, 15§ 34

34 ECR HS - 180, 345, 168
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 671, 15, 8

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 358, 306, 30

69 PPE HS - 310, 363, 20§ 35

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 368, 295, 31

§ 36 21 ID HS - 154, 527, 11

so

1/HS + 381, 301, 12

na § 36 64 PPE

2/HS + 362, 324, 8

61 PPE HS - 314, 347, 33

so

1/HS + 443, 222, 29

2/HS + 528, 115, 51

§ 37

§ oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 424, 215, 54

§ 41 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 535, 131, 28

§ 42 22 ID HS - 125, 510, 56

§ 44 23 ID HS - 109, 577, 6

§ 46 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 514, 158, 21

24 ID HS - 146, 529, 17§ 47

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 527, 150, 16
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 47 70 Verts/ALE
GUE/NGL

HS - 131, 495, 67

na visum 20 39 GUE/NGL HS - 123, 552, 18

na visum 22 40 GUE/NGL HS - 130, 547, 16

visum 35 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 552, 136, 6

na visum 41 41 GUE/NGL HS - 150, 533, 10

visum 55 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 534, 150, 8

visum 56 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 539, 143, 10

visum 57 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 530, 146, 18

visum 58 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 537, 141, 15

visum 62 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 538, 134, 22

visum 66 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 543, 134, 16

visum 67 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 540, 136, 17

visum 69 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 534, 147, 12

so

1/HS + 588, 84, 22

visum 70 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 371, 298, 24

so

1/HS + 589, 89, 16

visum 71 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 370, 312, 11
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

visum 74 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 387, 296, 11

overw C 3 ID HS - 140, 545, 7

na overw H 30 ECR HS - 316, 358, 19

overw L § oorspronkelijke 
tekst

HS + 457, 140, 95

overw M 42 GUE/NGL HS - 132, 551, 9

so

1/HS + 520, 158, 14

overw N § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 386, 305, 3

na overw N 31 ECR HS - 338, 343, 9

so

1/HS + 604, 77, 13

overw O § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 511, 166, 17

43 GUE/NGL HS - 223, 456, 13overw P

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 532, 134, 27

so

1/HS + 373, 305, 16

overw Q § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 588, 71, 35

na overw V 62 PPE HS + 343, 338, 13

44 GUE/NGL HS - 191, 408, 93overw W

2 S&D
Renew

HS + 637, 26, 31

na overw X 45 GUE/NGL HS - 138, 499, 56

47 GUE/NGL HS - 270, 414, 10

so

overw Y

§ oorspronkelijke 
tekst

1/HS + 451, 233, 9
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 500, 170, 24

na overw Y 46 GUE/NGL HS - 157, 515, 20

overw AA § oorspronkelijke 
tekst

HS + 525, 153, 15

na overw AB 48 GUE/NGL HS - 132, 551, 8

overw AC § oorspronkelijke 
tekst

HS + 359, 314, 20

na overw AC 58 PPE HS - 287, 375, 31

4 ID HS - 154, 530, 8

49 GUE/NGL HS - 121, 566, 6

overw AD

57 PPE HS - 299, 335, 59

5 ID HS - 108, 531, 52

so

1/HS + 576, 68, 48

overw AE

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 572, 109, 11

50S GUE/NGL HS - 108, 574, 11overw AH

6 ID HS - 98, 582, 11

resolutie (gehele tekst) HS + 330, 298, 65

Verzoeken om aparte stemming
ECR: visa 35, 55, 56, 57, 58, 62, 66, 67, 69; overwegingen O, L, P, AA; §§ 5, 6, 41, 46, 47
PPE: visum 74; overwegingen L, AC; §§ 5, 6, 32, 33, 35
ID: overwegingen L, P, AC; §§ 6, 47

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
visum 70
1e deel “gezien de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 19 

december 2017 in de zaak A.R. en L.R. tegen Zwitserland (22338/15),”
2e deel “waarin wordt bekrachtigd dat alomvattende seksuele voorlichting de legitieme 

doelstellingen nastreeft van de bescherming van de volksgezondheid, de 
bescherming van kinderen tegen seksueel geweld en de voorbereiding van kinderen 
op de maatschappij, en waarin derhalve niet werd erkend dat de lidstaten verplicht 
zijn om ouders toe te staan hun kinderen te onttrekken aan dergelijke voorlichting,”
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visum 71
1e deel “gezien de uitspraak van het EHRM in de zaak Sh.D. en anderen tegen Griekenland, 

Oostenrijk, Kroatië, Hongarije, Noord-Macedonië, Servië en Slovenië,”
2e deel “waarin wordt bekrachtigd dat de extreme kwetsbaarheid van kinderen zwaarder 

moet wegen dan hun illegale status, dat de noodzakelijke maatregelen moeten 
worden vastgesteld om hen te beschermen, en dat de autoriteiten artikel 5 hebben 
geschonden door automatisch het regime van beschermende bewaring toe te passen 
zonder alternatieven voor bewaring te overwegen en zonder rekening te houden met 
het vereiste uit hoofde van het EU-recht om de bewaring van kinderen te 
vermijden,”

overweging N
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “overwegende dat de strijd tegen terrorisme en 

terrorismebestrijdingsbeleid niet mag leiden tot algemene discriminatie van bepaalde 
gemeenschappen;”

2e deel deze woorden

overweging Q
1e deel “overwegende dat de EU en de lidstaten gedeelde bevoegdheden hebben op het 

gebied van huisvesting;”
2e deel “overwegende dat er zowel nationale strategieën als een EU-strategie nodig zijn; 

overwegende dat dakloosheid mensen hun mensenrechten ontneemt en op zich een 
schending van de mensenrechten vormt; overwegende dat het aantal uithuiszettingen 
en daklozen in de hele EU toeneemt;”

overweging Y
1e deel “overwegende dat politieagenten die van dienst zijn altijd identificeerbaar moeten 

zijn zodat mogelijk buitensporig gebruik van geweld kan worden onderzocht, en dat 
de nationale autoriteiten de daarmee verband houdende verantwoordelijkheden 
moeten vaststellen; overwegende dat de lidstaten uiteenlopende drempels hanteren 
voor het gebruik van geweld en wapens door de rechtshandhavingsautoriteiten bij de 
handhaving van de openbare orde;”

2e deel “overwegende dat verschillende lidstaten wetten hebben aangenomen die kunnen 
leiden tot buitensporige beperkingen van het recht op vrijheid van vreedzame 
vergadering;”

§ 3
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “is bezorgd over het feit dat met name jongeren 

zich geen woning kunnen veroorloven als gevolg van de prijs en betreurt gevallen 
van discriminatie door verhuurders en beleid waarbij de huisvestingsvoordelen voor 
jongeren worden teruggeschroefd;”

2e deel deze woorden

§ 4
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “van alle beleidsmaatregelen en initiatieven”
2e deel deze woorden
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§ 13
1e deel “roept op tot de spoedige vaststelling van de voorgestelde richtlijn inzake gelijke 

behandeling van 2008, die nog altijd door de Raad moet worden goedgekeurd, met 
het oog op het dichten van de beschermingskloof die momenteel bestaat in het 
wettelijk kader van de EU voor non-discriminatie op grond van leeftijd, handicap, 
godsdienst of overtuiging of seksuele geaardheid in belangrijke aspecten van het 
leven, zoals sociale bescherming, onderwijs en toegang tot goederen en diensten;”

2e deel “verzoekt de Commissie segregatie en discriminatie actief te bestrijden, inclusief 
door inbreukprocedures in te leiden om de effectieve toepassing van het kaderbesluit 
betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en 
vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht te stimuleren; herinnert eraan dat 
deze maatregelen gepaard moeten gaan met passende nationale 
integratiestrategieën;”

§ 24
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en benadrukt dat het mandaat ervan na een 

grondige effectbeoordeling moet worden versterkt en uitgebreid;”
2e deel deze woorden

§ 34
1e deel “benadrukt dat het redden van levens een wettelijke verplichting is uit hoofde van 

het internationaal recht en het EU-recht;”
2e deel “veroordeelt de intimidatie, arrestaties en strafprocedures die in sommige lidstaten 

tegen maatschappelijke organisaties en individuen zijn ingeleid voor het verlenen 
van humanitaire bijstand aan migranten wier leven in gevaar is; verzoekt de lidstaten 
ervoor te zorgen dat humanitaire hulpacties niet strafbaar worden gesteld, 
overeenkomstig het VN-protocol inzake mensensmokkel;”

§ 37
1e deel “herhaalt dat detentie van kinderen in het kader van immigratie overeenkomstig de 

Verklaring van New York voor vluchtelingen en migranten nooit in het belang van 
het kind is;”

2e deel “verzoekt de EU en de lidstaten meer maatregelen te nemen om een einde te maken 
aan de detentie van kinderen, in het bijzonder in de context van migratie binnen de 
EU, en om alternatieven voor detentie uit te werken die gebaseerd zijn op de 
gemeenschap, alsmede prioriteit te geven aan integratie, onderwijs en 
psychologische ondersteuning; benadrukt dat een niet-begeleid kind bovenal een 
kind is dat mogelijk gevaar loopt,

3e deel en dat kinderbescherming en niet het migratiebeleid het leidende beginsel moet zijn 
voor de Europese Unie en de lidstaten om met deze kinderen om te gaan, teneinde 
het essentiële beginsel te eerbiedigen van het belang van het kind;”

ID:
overweging O
1e deel “overwegende dat het toegenomen gebruik van nieuwe technologie door staten, 

zoals voorspellend politiewerk en gezichtsherkenning, een aantal risico’s met zich 
meebrengt,

2e deel met name voor raciale minderheden in Europa;”

overweging AE
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “deel uitmaakt van het verleden, het heden en de 

toekomst van de EU en”
2e deel deze woorden
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§ 1
1e deel “erkent dat de EU een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van armoede en 

sociale uitsluiting in de lidstaten; benadrukt het feit dat het belangrijk is dat de EU 
en haar lidstaten specifieke programma’s uitwerken die erop gericht zijn een einde te 
maken aan kinderarmoede, aangezien bijzondere aandacht moet worden besteed aan 
de bijzonder schadelijke gevolgen van armoede voor de sociale, psychologische en 
lichamelijke ontwikkeling van kinderen en aan de gevolgen voor de gezondheid van 
toekomstige generaties volwassenen; benadrukt dat kinderen een onevenredig groot 
risico op sociale en economische uitsluiting lopen en schending van hun 
grondrechten ervaren als gevolg van misbruik, geweld, uitbuiting, armoede en 
allerlei vormen van sociale uitsluiting; benadrukt dat armoede op zichzelf een vorm 
van sociaal onrecht is, die stoelt op genderongelijkheid, discriminatie en ongelijke 
kansen bij de toegang tot goederen en diensten; verzoekt de Commissie en de Raad 
bij het formuleren van economische beleidsvoorstellen rekening te houden met de 
grondrechten en ervoor te zorgen dat effectbeoordelingen op het gebied van 
mensenrechten worden uitgevoerd in samenhang met eventuele besluiten over de 
vaststelling ervan, teneinde mogelijke negatieve gevolgen voor de mensenrechten te 
beoordelen;”

2e deel “verzoekt de lidstaten om iedereen op gelijke voet toegang te garanderen tot 
gezondheidszorg, hoogwaardig onderwijs en huisvesting;”

§ 8
1e deel gehele tekst zonder het woord: “gedwongen” (laatste gebruik in de zin)
2e deel dit woord

§ 23
1e deel “maakt zich ernstige zorgen over het feit dat er in een aantal lidstaten steeds minder 

ruimte is voor een onafhankelijk maatschappelijk middenveld, in het bijzonder voor 
vrouwenrechtenorganisaties, LGBTI-organisaties en mensenrechtenverdedigers, 
bijvoorbeeld in de vorm van onredelijke administratieve belemmeringen, verlaging 
van de financiële steun voor pleitbezorging en beperkingen van de vrijheid van 
vergadering en organisatie; veroordeelt de beperkingen van de toegang tot 
financiering voor organisaties van het maatschappelijk middenveld, die in sommige 
lidstaten systematischer worden toegepast in de vorm van wets- en 
beleidswijzigingen en die ernstige gevolgen hebben voor de werkzaamheden en de 
rechtspositie van deze organisaties;”

2e deel “verzoekt de Commissie en de Raad de EU-steun op te trekken voor organisaties van 
het maatschappelijk middenveld die de waarden van artikel 2 VWEU verdedigen in 
de Europese Unie, via het programma Rechten en waarden, waaraan aanzienlijke 
financiering moet worden toegewezen, zoals gevraagd door het Europees 
Parlement;”

amendement 26
1e deel “herinnert eraan dat eenieder recht heeft op leven en dat dit beginsel verankerd is in 

artikel 2 van het Handvest;”
2e deel “benadrukt dat dit recht moet worden verdedigd vanaf het moment van de 

conceptie;”
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amendement 64
1e deel “spoort de EU en de lidstaten ertoe aan om voldoende middelen vrij te maken om 

het ondernemingsmodel te ondermijnen van netwerken voor mensenhandel en 
smokkelaars, die steevast de meest kwetsbare groepen, zoals vrouwen en kinderen, 
in levensbedreigende situaties plaatsen”

2e deel “en om te voorkomen dat velen het risico van een gevaarlijke en ongecontroleerde 
migratieroute nemen wanneer zij geen toegang kunnen krijgen tot een officiële 
asielprocedure;”

amendement 65
1e deel “wijst op het belang van een strikt beheer van de buitengrenzen in de EU; benadrukt 

de noodzaak om humanitaire kwesties die van invloed zijn op de grenscontrole aan 
te pakken;”

2e deel “onderstreept dat het Europese en nationale migratiebeleid volledig in 
overeenstemming moet zijn met het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de 
status van vluchtelingen van 1951 en het aanvullend protocol daarbij;”

PPE, ID:
§ 31
1e deel “verzoekt de Commissie en de lidstaten uitvoering te geven aan de aanbeveling van 

de commissaris voor mensenrechten van de Raad van Europa van juni 2019 getiteld 
“Lives saved. Rights protected. Bridging the protection gap for refugees and 
migrants in the Mediterranean”;”

2e deel “herhaalt dat veilige en legale routes voor migratie de beste manier zijn om te 
voorkomen dat levens verloren gaan;”

3e deel “dringt er bij de lidstaten op aan de hervestigingsmaatregelen te intensiveren, 
humanitaire corridors naar de EU in te voeren en de mogelijkheid in te voeren om 
humanitaire visa voor asielzoekers aan te vragen;”



P9_PV(2020)11.23-26(VOT)_NL.docx 30 PE 661.372

23. De verslechterende mensenrechtensituatie in Algerije, in het bijzonder de zaak van 
journalist Khaled Drareni

Ontwerpresoluties: B9-0375/2020, B9-0376/2020, B9-0377/2020, B9-0378/2020, 
B9-0379/2020, B9-0380/2020, B9-0381/2020

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0375/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

resolutie (gehele tekst) HS + 669, 3, 22

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0375/2020 GUE/NGL HS ↓

B9-0376/2020 ID HS ↓

B9-0377/2020 Verts/ALE HS ↓

B9-0378/2020 S&D HS ↓

B9-0379/2020 ECR HS ↓

B9-0380/2020 Renew HS ↓

B9-0381/2020 PPE HS ↓

24. De situatie in Ethiopië

Ontwerpresoluties: B9-0382/2020, B9-0383/2020, B9-0384/2020, B9-0385/2020, 
B9-0386/2020, B9-0387/2020, B9-0388/2020

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0383/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

resolutie (gehele tekst) HS + 643, 5, 46

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0382/2020 ID HS ↓

B9-0383/2020 GUE/NGL HS ↓

B9-0384/2020 S&D HS ↓
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

B9-0385/2020 Verts/ALE HS ↓

B9-0386/2020 ECR HS ↓

B9-0387/2020 Renew HS ↓

B9-0388/2020 PPE HS ↓

25. De aanhoudende schendingen van de mensenrechten in Belarus, in het bijzonder 
de moord op Raman Bandarenka

Ontwerpresoluties: B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020, 
B9-0393/2020

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0389/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

13 ECR HS + 626, 21, 44

8 GUE/NGL HS - 106, 437, 149

na § 2

9 GUE/NGL HS - 59, 600, 32

na § 3 6 GUE/NGL HS + 365, 288, 38

na § 7 10 GUE/NGL HS - 48, 611, 32

na § 11 5 GUE/NGL HS + 515, 154, 23

na § 12 7 GUE/NGL HS + 370, 283, 38

so

1/HS + 594, 71, 28

§ 13 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 602, 45, 46
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 15 11 GUE/NGL HS - 51, 621, 18

§ 17 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 602, 71, 19

na § 21 14 ECR HS + 601, 32, 58

na § 24 12 Renew HS + 372, 223, 98

so

1/HS + 572, 58, 63

§ 25 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 500, 141, 52

na overw E 4 GUE/NGL HS + 364, 290, 37

1 GUE/NGL HS + 459, 188, 44

2 GUE/NGL HS + 371, 284, 36

na overw G

3 GUE/NGL HS + 367, 283, 41

resolutie (gehele tekst) HS + 613, 41, 35

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0389/2020 Verts/ALE HS ↓

B9-0390/2020 S&D HS ↓

B9-0391/2020 ECR HS ↓

B9-0392/2020 Renew HS ↓

B9-0393/2020 PPE HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL: § 17

Verzoeken om stemming in onderdelen
GUE/NGL:
§ 13
1e deel “dringt er bij de EU op aan steun te verlenen aan een internationaal onderzoek naar 

misdaden die door het regime van Loekasjenko zijn gepleegd tegen de bevolking 
van Belarus; is van mening dat het onderzoek moet worden ondersteund door de 
oprichting van een centrum voor het verzamelen van bewijsmateriaal en een EU-
taskforce van deskundigen op het gebied van internationaal recht om te helpen bij 
toekomstige internationale onderzoeken;”
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2e deel “verzoekt de Commissie, de lidstaten en de EDEO volledige steun te verlenen aan de 
inspanningen van de VN-Mensenrechtenraad en het Moskou-mechanisme van de 
OVSE, alsook van mensenrechtenactivisten en het maatschappelijk middenveld, om 
te waarborgen dat mensenrechtenschendingen worden gedocumenteerd en gemeld 
en de daders vervolgens ter verantwoording worden geroepen en gerechtigheid voor 
de slachtoffers geschiedt;”

§ 25
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “een zogeheten Europese Magnitsky-wet”
2e deel deze woorden

26. Escalerende spanningen in Varosha na de illegale acties van Turkije en de 
dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten

Ontwerpresoluties: B9-0355/2020, B9-0356/2020, B9-0357/2020, B9-0358/2020, 
B9-0359/2020, B9-0360/2020, B9-0361/2020

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0355/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 3 6 PPE HS + 440, 193, 59

§ 9 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 635, 55, 5

1 ID HS - 111, 559, 23

2 ID HS - 122, 549, 22

3 ID HS - 102, 565, 26

na § 9

5 ECR HS + 355, 290, 50

visum 11 4 ECR HS + 377, 308, 10

so

1/HS + 584, 74, 37

overw A § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 675, 14, 6
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

resolutie (gehele tekst) HS + 631, 3, 59

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0355/2020 GUE/NGL HS ↓

B9-0356/2020 ID HS ↓

B9-0357/2020 Verts/ALE HS ↓

B9-0358/2020 S&D HS ↓

B9-0359/2020 ECR HS ↓

B9-0360/2020 Renew HS ↓

B9-0361/2020 PPE HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
ID: § 9

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
overweging A
1e deel “overwegende dat Turkije een kandidaat-lidstaat en een belangrijke partner van de 

EU is”
2e deel “overwegende dat Turkije een kandidaat-lidstaat en een belangrijke partner van de 

EU is en dat van het land als kandidaat-lidstaat wordt verwacht dat het de hoogste 
normen op het gebied van democratie, eerbiediging van de mensenrechten en de 
rechtsstaat handhaaft, ook bij de naleving van internationale verdragen;”

27. Afschaffing van douanerechten op bepaalde producten ***I

Verslag: Bernd Lange (A9-0217/2020)

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

art 1 1 GUE/NGL HS - 71, 613, 13

voorstel van de Commissie HS + 638, 45, 11
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28. Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van 
bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD))

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

gehele tekst 1 commissie 
INTA

HS + 651, 11, 35

voorstel van de Commissie HS + 653, 10, 31

29. Tijdelijke maatregelen met betrekking tot de belasting over de toegevoegde 
waarde voor COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek als respons op de COVID-19-pandemie *

Voorstel voor een richtlijn (COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel van de 
Commissie

HS + 684, 5, 5

30. Abortusrechten in Polen

Ontwerpresoluties: B9-0372/2020/rev, B9-0373/2020/rev

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

Ontwerpresolutie B9-0373/2020/rev
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

1 ID HS - 139, 519, 17

so

1/HS + 521, 86, 69

§ 1

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 461, 126, 91
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 1 6 PPE HS - 154, 479, 44

so

1/HS + 549, 69, 61

§ 2 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 474, 89, 115

§ 11 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 475, 68, 135

so

1/HS + 534, 79, 65

§ 12 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 450, 122, 105

§ 15 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 502, 141, 35

7 PPE HS - 199, 363, 117na § 15

8 PPE HS - 255, 392, 31

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 518, 136, 25

§ 17 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 524, 140, 12

9 PPE HS - 178, 435, 66§ 20

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 390, 244, 45

so

1/HS + 540, 68, 70

§ 21 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 411, 192, 75

so

1/HS + 385, 247, 46

§ 22 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 526, 127, 25

10 PPE HS - 160, 483, 35na § 24

11 PPE HS - 175, 476, 27
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

14 PPE HS - 279, 387, 11

na overw A 2 PPE HS + 379, 253, 46

na overw B 3 PPE HS - 264, 319, 93

4 PPE HS + 387, 272, 20na overw C

5 PPE HS - 266, 362, 51

so

1/HS + 533, 84, 60

overw D § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 438, 138, 101

so

1/HS + 536, 62, 80

overw E § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 468, 110, 99

overw H 15 S&D, 
Verts/ALE

HS + 510, 126, 41

so

1/HS + 567, 69, 43

overw P § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 465, 84, 128

resolutie (gehele tekst) HS + 455, 145, 71

Ontwerpresolutie B9-0372/2020/rev (ECR)

resolutie (gehele tekst) HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL: §§ 15, 16, 17
ECR: § 20
PPE: §§ 11, 20

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
overweging D
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “overwegende dat de toegang tot abortus een 

mensenrecht is, terwijl het vertragen en weigeren daarvan vormen van 
gendergerelateerd geweld zijn en mogelijk kunnen worden aangemerkt als foltering 
of wrede, onmenselijke of vernederende behandeling;”

2e deel deze woorden
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overweging E
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en veilige en legale abortus”
2e deel deze woorden

overweging P
1e deel “overwegende dat de uitspraak op het moment van publicatie – die uit hoofde van de 

Poolse wetgeving verplicht is – in werking treedt en na publicatie zal resulteren in 
een bijna volledig verbod op abortus in Polen,”

2e deel “aangezien abortus strafbaar wordt gesteld, en zal leiden tot een stijging van het 
aantal clandestiene, onveilige abortussen en een toename van abortustoerisme, dat 
slechts voor een beperkte groep toegankelijk is, waardoor de gezondheid en rechten 
van vrouwen worden ondermijnd en hun leven in de waagschaal wordt gesteld; 
overwegende dat de uitspraak nog niet is gepubliceerd, maar dat de toegang tot 
legale abortus voor veel zwangere vrouwen die te horen hebben gekregen dat de 
kans groot is dat de foetus een ernstige en niet te corrigeren afwijking of 
ongeneeslijke ziekte heeft, reeds wordt beperkt;”

§ 1
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “herinnert eraan dat het alle wetgevingsvoorstellen 

en beperkingen waarmee wordt beoogd de toegang tot veilige en legale abortus in 
Polen verder te verbieden en beperken”

2e deel deze woorden

§ 2
1e deel “merkt op dat het beperken of afschaffen van het recht op abortus geenszins tot 

gevolg heeft dat er geen abortussen meer zullen plaatsvinden, maar dat deze 
ondergronds zullen worden uitgevoerd, waardoor het aantal onrechtmatige, 
onveilige, clandestiene en levensbedreigende abortussen toeneemt;”

2e deel “dringt erop aan dat de uitvoering van een abortus niet moet worden opgenomen in 
de strafwet, aangezien dit tot gevolg zal hebben dat artsen minder geneigd zullen 
zijn om diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 
te verlenen uit angst voor strafrechtelijke sancties;”

§ 12
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de wetgeving inzake het recht op abortus wordt 

geliberaliseerd”
2e deel deze woorden

§ 21
1e deel “vestigt de aandacht op de steunbetuigingen voor Poolse vrouwen en de interesse die 

wordt getoond in hun zaak in diverse lidstaten;”
2e deel “verzoekt de EU organisaties te financieren die grensoverschrijdende samenwerking 

bevorderen tussen organisaties die veilige en legale abortussen verzorgen;”
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§ 22
1e deel “verzoekt de Commissie te bevestigen dat Richtlijn 2004/113/EG van toepassing is 

op goederen en diensten met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten en te erkennen dat beperkingen en belemmeringen van de toegang tot deze 
goederen en diensten een vorm van gendergerelateerde discriminatie vormen, 
aangezien zij onevenredige negatieve gevolgen hebben voor één geslacht (vrouwen) 
of voor kwetsbare groepen (bijv. transseksuelen en niet-binaire personen);”

2e deel “veroordeelt dat de Poolse regering de rechterlijke macht en haar wetgevende 
bevoegdheden misbruikt om het leven en de gezondheid van vrouwen en LGBTI+-
personen als instrument te gebruiken en te politiseren, hetgeen tot gevolg heeft dat 
zij worden gediscrimineerd;”

Diversen
De PPE-Fractie is niet langer medeondertekenaar van ontwerpresolutie B9-0371/2020.
Amendementen 12 en 13 zijn geannuleerd.

31. Herziening van het handelsbeleid van de EU

Ontwerpresolutie: B9-0370/2020

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

Ontwerpresolutie B9-0370/2020
(commissie INTA)

na § 7 2 GUE/NGL HS - 110, 543, 44

na § 10 1 GUE/NGL HS - 94, 579, 24

so

1/HS + 577, 82, 38

§ 13 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 626, 55, 16

so

1/HS + 653, 37, 7

§ 17 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 544, 138, 15

so

1/HS + 643, 20, 34

§ 19 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 524, 159, 14

so§ 26 § oorspronkelijke 
tekst

1/HS + 549, 104, 44
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 550, 142, 5

3/HS + 516, 167, 14

resolutie (gehele tekst) HS + 593, 50, 50

Verzoeken om stemming in onderdelen
GUE/NGL:
§ 13
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “steunt krachtig de samenwerking met de VS om 

strategische uitdagingen op mondiaal niveau aan te pakken;”
2e deel deze woorden

ECR:
§ 17
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verplichte”
2e deel deze woorden

§ 19
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en dat de Commissie een op sancties gebaseerd 

mechanisme slechts als laatste redmiddel zou mogen onderzoeken;”
2e deel deze woorden

GUE/NGL, ECR:
§ 26
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “merkt op dat het stelsel van investeringsgerechten 

(ICS) bedoeld is als opstapje naar het multilateraal gerecht;” en “met het oog op de 
uitfasering van de bescherming van investeringen in verouderde technologieën voor 
fossiele brandstoffen mogelijk moet maken”

2e deel “merkt op dat het stelsel van investeringsgerechten (ICS) bedoeld is als opstapje 
naar het multilateraal gerecht;”

3e deel “met het oog op de uitfasering van de bescherming van investeringen in verouderde 
technologieën voor fossiele brandstoffen mogelijk moet maken”


