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1. Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van verontreiniging van de 
Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen (Overeenkomst van Bonn): 
uitbreiding van het materiële en geografische toepassingsgebied ***

Aanbeveling: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

goedkeuringsprocedure HS + 689, 1, 2

2. Vrijstelling van bepaalde benchmarks voor contante wisselkoersen van valuta’s 
van derde landen en aanwijzing van vervangingsbenchmarks voor bepaalde 
benchmarks die worden uitgefaseerd ***I

Verslag: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 2 commissie HS + 592, 3, 98

3. Instrument voor technische ondersteuning ***I

Verslag: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 2 commissies 
ECON/BUDG

HS + 540, 75, 77
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4. Uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van 
internationale handelsregels ***I

Verslag: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 24 commissie HS + 653, 10, 30

Ontwerpwetgevingsresolutie

gezamenlijke 
verklaringen

25 commissie HS + 678, 7, 8

verklaringen van de 
Commissie

26 commissie HS + 660, 6, 27

5. Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de 
lidstaten

Verslag: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 5 2 Verts/ALE HS - 286, 371, 36

§ 7 3 Verts/ALE HS - 141, 543, 9

§ 8 4 Verts/ALE HS - 287, 398, 8

§ 11 5 Verts/ALE HS - 156, 517, 19

6 Verts/ALE HS - 161, 516, 15

so

1/HS + 503, 132, 55

2/HS + 479, 197, 15

3/HS + 492, 144, 56

§ 14

§ oorspronkelijke 
tekst

4/HS + 494, 176, 20
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 19 1 The Left HS - 129, 521, 43

so

1/HS + 636, 32, 25

§ 32 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 392, 278, 23

so

1/HS + 612, 63, 17

§ 34 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 557, 119, 16

na § 34 7 Verts/ALE HS - 271, 409, 13

§ 36 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 534, 144, 15

§ 37 8 Verts/ALE HS + 369, 311, 13

na § 37 9 Verts/ALE HS + 369, 299, 25

§ 42 10 Verts/ALE HS + 412, 259, 22

§ 43 11 Verts/ALE HS - 135, 536, 22

so

1/HS + 537, 145, 11

overw I § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 536, 117, 40

so

1/HS + 587, 85, 21

overw O § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 500, 125, 67

so

1/HS + 618, 29, 46

overw S § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 545, 138, 10

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 444, 139, 106
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Verzoeken om aparte stemming
The Left: § 14
ID: Overweging I, § 36
ECR: § 36

Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left:
overweging O
1e deel “overwegende dat dubbele strafbaarheid een begrip van internationale uitlevering is 

en, hoewel dit nauwelijks verenigbaar is met wederzijdse erkenning, in de praktijk in 
beperkte mate nodig kan zijn voor gezochte personen, zoals blijkt uit de 
jurisprudentie van het HvJ-EU; overwegende dat dubbele strafbaarheid slechts een 
optionele weigeringsgrond van het EAB is, en zelden door de uitvoerende 
autoriteiten wordt ingeroepen; overwegende dat de lijst van strafbare feiten zonder 
dubbele strafbaarheid reeds een breed scala aan strafbare feiten bevat, waarvan er 
vele in de lidstaten nog niet zeer goed geharmoniseerd zijn,”

2e deel “en dat een dergelijke lijst opnieuw moet worden beoordeeld en eventueel moet 
worden uitgebreid overeenkomstig de procedure van artikel 2, lid 3, van 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ;”

ECR:
overweging I
1e deel “overwegende dat de instelling van het EU-mechanisme voor democratie, de 

rechtsstaat en de grondrechten een belangrijke rol moet spelen bij het versterken van 
het wederzijds vertrouwen, aangezien het erop gericht is aan te geven op welke 
punten verbetering nodig is op het gebied van de rechtsstaat;”

2e deel “overwegende dat de gebrekkige en tegenstrijdige toepassing van Kaderbesluit 
2002/584/JBZ door bepaalde lidstaten niet bijdraagt aan de versterking van dat 
wederzijds vertrouwen; overwegende dat een EU-mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten nuttig kan zijn om elementen te verschaffen om een 
consistente toepassing te waarborgen wanneer de uitvoering wordt afgewezen op 
grond van een schending van de grondrechten, waardoor de wederzijdse erkenning 
tussen de lidstaten wordt versterkt;”

overweging S
1e deel “overwegende dat in de routekaart van de EU van 2009 ter versterking van de 

procedurele rechten in strafzaken de kwestie van de perioden van voorlopige 
hechtenis wordt erkend; overwegende dat de detentieomstandigheden in veel 
lidstaten een probleem vormen en in overeenstemming moeten zijn met de in 
artikel 2 van het VEU verankerde waarden;”

2e deel “overwegende dat er in sommige lidstaten problemen zijn op het gebied van de 
rechtsstaat, zoals blijkt uit de arresten van het EHRM;”

§ 14
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “haatmisdrijven”, “gendergericht geweld” en 

“waarbij gebruik wordt gemaakt van geweld”
2e deel “haatmisdrijven”
3e deel “gendergericht geweld”
4e deel “waarbij gebruik wordt gemaakt van geweld”
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§ 34
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “maakt zich ongerust over de huidige 

detentieomstandigheden in sommige lidstaten;” en “in dit verband”
2e deel deze woorden

PPE, ECR:
§ 32
1e deel “merkt op dat, hoewel de toepassing van de procedure uit hoofde van artikel 7, lid 1, 

van het VEU, van invloed is op de wederzijdse erkenning, de uitvoerende autoriteit 
krachtens de bestaande rechtsspraak van het HvJ-EU in elk concreet geval moet 
beoordelen of er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de betrokkene na de 
overbrenging het risico loopt dat zijn grondrechten worden geschonden; benadrukt 
dat het inroepen van artikel 7, leden 1 en 2, van het VEU, niet neerkomt op 
automatische niet-erkenning met het oog op het belang van samenwerking in 
strafzaken en de werking van het gehele stelsel van rechterlijke samenwerking in de 
EU; wijst op de rol die Eurojust, met het oog op het vergroten van het wederzijds 
vertrouwen, vervult voor wat betreft de ondersteuning van de lidstaten bij de 
uitvaardiging of uitvoering in dit verband;”

2e deel “beveelt derhalve aan dat er een systeem met voorlopige maatregelen wordt 
ingevoerd, op grond waarvan de toepassing van het instrument zelfs kan worden 
opgeschort, om de garanties, het wederzijds vertrouwen en de wederzijdse erkenning 
tussen lidstaten te versterken;”

6. Versterking van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van 
diensten

Verslag: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 462, 120, 108

7. Ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding van het Europees Jaar van 
het Cultureel Erfgoed

Verslag: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

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

alternatieve 
ontwerpresolutie

1 ID HS - 90, 586, 15

ontwerpresolutie (commissie CULT) 
(gehele tekst)

HS + 644, 18, 27
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8. Artificiële intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het 
internationaal recht

Verslag: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 668, 2, 23

§ 22 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 386, 253, 54

so

1/HS + 396, 257, 39

§ 28 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 571, 71, 51

§ 33 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 396, 274, 23

so

1/HS + 664, 8, 19

§ 34 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 360, 314, 19

§ 37 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 362, 301, 30

§ 50 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 417, 215, 61

so

1/HS + 556, 103, 34

§ 56 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 345, 323, 25

§ 72 1 leden HS - 223, 454, 16

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 364, 274, 52

Verzoeken om aparte stemming
leden: §§ 33, 37, 50
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Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
§ 22
1e deel “wijst op het duidelijke risico dat gepaard gaat met door mensen genomen 

beslissingen als deze uitsluitend zijn gebaseerd op gegevens, profielen en 
aanbevelingen die door machines zijn gegenereerd; wijst erop dat het algemeen 
ontwerp van AI-systemen ook richtsnoeren voor menselijk toezicht en menselijke 
controle moet omvatten; dringt aan op een verplichting inzake transparantie en 
verklaarbaarheid van AI-toepassingen en op het feit dat menselijke tussenkomst 
noodzakelijk is, evenals andere maatregelen,”

2e deel “zoals onafhankelijke audits en specifieke stresstests, om de naleving te faciliteren 
en af te dwingen; benadrukt dat dergelijke audits periodiek door een onafhankelijke 
autoriteit moeten worden verricht die toezicht houdt op risicovolle AI-toepassingen 
die door overheidsinstanties of het leger worden gebruikt;”

§ 28
1e deel “constateert voorts dat er op internationaal niveau gediscussieerd en 

overeenstemming bereikt moet worden over autonome wapensystemen als een 
bijzondere categorie van AI op militair gebied, met name in het VN-forum inzake 
het conventionelewapensverdrag; vestigt de aandacht op het feit dat er tot op heden 
in het kader van het lopende internationale debat over LAWS geen 
overeenstemming is bereikt over de regulering van opkomende militaire 
technologieën; wijst erop dat de EU er pas onlangs ermee heeft ingestemd de 
gevolgen van AI-ontwikkelingen en digitalisering voor de defensiesector te 
bespreken;”

2e deel “is van mening dat de EU een cruciale rol kan spelen bij het helpen harmoniseren 
van de standpunten van de lidstaten ten aanzien van militaire AI, om het 
internationale debat te kunnen leiden;”

§ 34
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “LAWS alleen als laatste redmiddel mogen worden 

ingezet en alleen indien zij onderworpen zijn aan een voldoende strenge menselijke 
controle die inhoudt dat een mens te allen tijde de bediening ervan kan overnemen, 
aangezien”

2e deel deze woorden

§ 56
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de gevolgen van een moratorium op het gebruik 

van gezichtsherkenningssystemen te beoordelen en, afhankelijk van de resultaten 
van die beoordeling,”

2e deel deze woorden
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9. Herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

Verslag: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

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

1 leden HS - 174, 504, 13na § 20

2 leden HS - 174, 507, 10

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 657, 8, 25

10. Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019

Verslag: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 1 5 ID HS - 128, 549, 14

6 ID HS - 107, 545, 39

so

1/HS + 680, 4, 8

§ 2

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 550, 104, 39

7S ID HS - 94, 559, 38

so

1/HS + 660, 14, 18

§ 5

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 547, 98, 48

§ 8 8 ID HS - 129, 558, 4

so

1/HS + 661, 18, 14

§ 9 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 500, 180, 13

9 ID HS - 153, 534, 3§ 11

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

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

1/HS + 554, 101, 38

2/HS + 522, 164, 7

tekst

3/HS + 584, 80, 29

§ 12 10 ID HS - 131, 549, 11

na § 12 11 ID HS - 137, 548, 5

na § 16 12 ID HS - 164, 511, 15

so

1/HS + 656, 20, 16

§ 17 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 533, 143, 17

13S ID HS - 146, 534, 11§ 18

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 512, 157, 24

14 ID HS - 116, 531, 44§ 19

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 539, 126, 28

§ 20 15 ID HS - 140, 544, 7

§ 21 16 ID HS + 309, 259, 10

17 ID HS - 122, 552, 17§ 22

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 533, 135, 25

so

1/HS + 614, 36, 43

2/HS + 556, 122, 15

3/HS + 545, 114, 34

§ 24 § oorspronkelijke 
tekst

4/HS + 567, 87, 39
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 25 18 ID HS - 63, 547, 81

so

1/HS + 637, 33, 23

§ 30 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 548, 112, 33

overw G 1 ID HS - 112, 542, 36

overw L 2 ID HS - 98, 588, 4

3 ID HS - 146, 535, 10

so

1/HS + 618, 62, 12

2/HS + 556, 114, 21

3/HS + 542, 100, 51

4/HS + 543, 99, 50

overw M

§ oorspronkelijke 
tekst

5/HS + 514, 114, 65

4 ID HS - 138, 543, 10

so

1/HS + 648, 33, 12

overw N

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 511, 157, 25

ontwerpresolutie (gehele tekst) AN + 504, 123,  61

Verzoeken om aparte stemming
ID: § 22; overw N
ECR: §§ 18, 19
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Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 5
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “als de enige instelling die bevoegd is te oordelen 

over de geldigheid van EU-recht, teneinde de juiste interpretatie en toepassing van 
het EU-recht door de EU-instellingen en de lidstaten te waarborgen”

2e deel deze woorden

ECR:
overweging M
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en aan een effectievere lastenverdeling tussen de 

lidstaten”, “wat onder meer ernstige lichamelijke en geestelijke gevolgen heeft 
gehad voor minderjarigen”, “en met name voor niet-begeleide minderjarigen” en 
“overwegende dat de Commissie inbreukprocedures heeft ingeleid tegen de 
Tsjechische Republiek, Polen en Hongarije omdat zij hebben geweigerd gevolg te 
geven aan de herplaatsingsbesluiten;”

2e deel “en aan een effectievere lastenverdeling tussen de lidstaten”
3e deel “wat onder meer ernstige lichamelijke en geestelijke gevolgen heeft gehad voor 

minderjarigen”
4e deel “en met name voor niet-begeleide minderjarigen”
5e deel “overwegende dat de Commissie inbreukprocedures heeft ingeleid tegen de 

Tsjechische Republiek, Polen en Hongarije omdat zij hebben geweigerd gevolg te 
geven aan de herplaatsingsbesluiten;”

overweging N
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “overwegende dat veel lidstaten de regels hebben 

geschonden door de grenscontroles zonder deugdelijke motivering te verlengen;”
2e deel deze woorden

§ 2
1e deel “stelt vast dat er een groot aantal verzoekschriften is waarin de burgers hun 

bezorgdheid uiten over vermeende schendingen van de rechtsstaat in de lidstaten en 
is blij dat de burgers deelnemen aan de uitoefening van hun rechten; acht toezicht 
van cruciaal belang om risico’s voor de rechtsstaat en voor de publieke rechten en 
vrijheden van EU-burgers te identificeren en uit te sluiten, voordat een formele 
respons vereist is;”

2e deel “is in dit verband ingenomen met het eerste jaarlijkse verslag over de rechtsstaat als 
een nieuw preventief instrument en onderdeel van het nieuwe jaarlijkse EU-
mechanisme voor de rechtsstaat; betuigt opnieuw zijn steun voor de instelling van 
een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten, waarvan de 
regeling opgenomen wordt in een interinstitutionele overeenkomst;”
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§ 9
1e deel “constateert met bezorgdheid dat de gemiddelde omzettingsduur in de EU is 

toegenomen en dat in 2019 de omzetting van richtlijn in nationale wetgeving drie 
maanden langer duurde dan in 2018; verzoekt om een passende planning van 
wetgevingsprocedures om voldoende tijd te bieden voor de omzetting; onderstreept 
dat EU-recht op duidelijke en begrijpelijke wijze moeten worden geformuleerd, met 
inachtneming van de beginselen van juridische duidelijkheid, transparantie en 
rechtszekerheid; verzoekt om een passende effectbeoordeling voor- en achteraf van 
het EU-recht; herinnert eraan dat de wetgeving die aanleiding geeft tot de ernstigste 
inbreukprocedures het resultaat van richtlijnen is; herinnert eraan dat verordeningen 
rechtstreeks en verplicht van toepassing zijn in alle lidstaten;”

2e deel “verzoekt de Commissie derhalve zoveel mogelijk gebruik te maken van 
verordeningen wanneer zij overweegt met wetgevingsvoorstellen te komen;”

§ 17
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de Commissie en”
2e deel deze woorden

§ 24
1e deel “merkt met name op dat de meerderheid van lidstaten de Europese normen inzake 

grenswaarden voor luchtverontreinigende stoffen voortdurend en systematisch heeft 
geschonden; benadrukt dat de degradatie van ecosystemen en het verlies aan 
biodiversiteit een groot probleem is in heel de Unie; verzoekt de Commissie nieuwe 
wetgeving inzake het behoud van ecosystemen voor te stellen die voortbouwt op en 
verder gaat dan de verplichtingen die al zijn opgenomen in de habitatrichtlijn en de 
overige toepasselijke EU-wetgeving;”

2e deel “verzoekt de Commissie daadwerkelijk te zorgen voor een snelle, volledige en 
correcte omzetting van alle EU-milieurichtlijnen in alle lidstaten, en daarbij rekening 
te houden met de prioriteiten die zijn opgenomen in haar mededeling getiteld “EU-
wetgeving: betere resultaten door betere toepassing”;” zonder de woorden: 
“daadwerkelijk” en “milieu-”

3e deel “daadwerkelijk”
4e deel “milieu-“
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§ 30
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “dat de COVID-19-pandemie niet door de lidstaten 

wordt gebruikt als een excuus voor de incorrecte toepassing van EU-wetgeving en”
2e deel deze woorden

Renew, ECR:
§ 11
1e deel “erkent de inspanningen die door de Europese Commissie zijn geleverd en de 

eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel;”
2e deel “wijst op de belangrijke rol die nationale parlementen en, waar van toepassing, 

regionale parlementen spelen bij de toetsing van ontwerpwetgeving van de EU; 
merkt op dat huidige vormen van samenwerking met nationale parlementen kunnen 
worden verbeterd; betreurt de huidige opzet van het 
subsidiariteitscontrolemechanisme, die de EU-commissies van de nationale 
parlementen dwingt om te veel tijd te besteden aan technische en juridische 
beoordelingen en tegelijkertijd korte termijnen in acht te nemen; stelt voor deze 
mechanismen te herzien om ze functioneler en doeltreffender te maken en de 
ontwikkeling van een meer politieke benadering van het subsidiariteitstoezicht in de 
hele EU mogelijk te maken;”

3e deel “bepleit het Europees Comité van de Regio’s, dat regionale en lokale overheden 
vertegenwoordigt, meer te betrekken bij de subsidiariteitscontrole;”

11. Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – 
jaarverslag 2020

Verslag: David McAllister (A9-0266/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 2 22 ID HS - 61, 577, 39

23 ID HS - 96, 574, 9

so

1/HS + 562, 37, 81

2/HS + 429, 238, 14

§ 3

§ oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 470, 202, 9

so

1/HS + 576, 64, 41

§ 4 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 576, 79, 26
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 5 24 ID HS - 88, 581, 9

so

1/HS + 622, 43, 15

§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 344, 324, 13

§ 9 16 ECR HS - 166, 503, 11

25 ID HS - 154, 497, 28§ 13

17 ECR HS - 135, 470, 74

11 PPE HS + 337, 298, 45§ 14

7 S&D HS ↓

26S ID HS - 81, 539, 58

so

1/HS + 422, 235, 24

§ 16

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 488, 140, 53

1 Verts/ALE HS - 210, 390, 80§ 17

27 ID HS - 90, 572, 16

§ 20 2 Verts/ALE HS + 377, 254, 50

§ 23 18 ECR HS + 526, 66, 85

§ 25 12 PPE HS + 512, 154, 15

na § 25 19 ECR HS + 541, 87, 49

§ 30 21 ECR HS + 376, 242, 62

so

1/HS + 610, 2, 67

§ 31 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 350, 226, 102

28 ID HS - 106, 549, 23§ 32

20 ECR HS - 48, 576, 57
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

13 PPE HS + 510, 34, 135§ 38

8 S&D HS ↓

so

1/HS + 505, 134, 38

§ 41 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 572, 83, 23

na § 41 9 S&D HS + 523, 90, 65

3 Verts/ALE HS - 297, 303, 80§ 47

14 PPE HS - 260, 367, 54

§ 52 10 S&D HS + 591, 54, 33

§ 56 15 PPE HS + 517, 125, 38

4 Verts/ALE HS - 187, 433, 61

so

1/HS + 563, 95, 21

§ 57

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 406, 243, 30

na § 59 6 The Left HS - 75, 562, 44

5 Verts/ALE HS - 223, 414, 44

so

1/HS + 587, 61, 33

§ 63

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 347, 326, 8

§ 64 29S ID HS - 91, 539, 49

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 340, 100, 245

Verzoeken om aparte stemming
The Left: § 57
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Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
§ 7
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “in de derde landen waar de massale illegale 

migratie ontstaat”
2e deel deze woorden

The Left:
§ 4
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “roept op tot een versterking van de samenwerking 

en coördinatie tussen de EU en de NAVO, waarbij kennis en middelen worden 
gebundeld en dubbel werk wordt vermeden, met het oog op een gemeenschappelijke 
aanvullende aanpak van de huidige en toekomstige regionale en mondiale 
veiligheidsproblemen alsmede van conflictsituaties, gezondheidscrises, 
asymmetrische en hybride gevaren, cyberaanvallen en desinformatie;”

2e deel deze woorden

§ 41
1e deel “is van oordeel dat dit partnerschap alleen succes kan hebben als de betrekkingen 

zijn gestoeld op gedeelde waarden en belangen en de eerbiediging van het 
internationaal recht en multilaterale instellingen, maar ook op vertrouwen, wat de 
afgelopen jaren helaas minder het geval was doordat buitensporige unilaterale 
maatregelen werden genomen, die ook de multilaterale kaders hebben verzwakt 
waarvan de EU en haar lidstaten deel uitmaken; betreurt in dit verband de 
unilateralistische neigingen van de Amerikaanse regering onder president Donald 
Trump; beklemtoont dat zwakkere banden tussen westerse landen het voor niet-
liberale staten mogelijk maken het leiderschapsvacuüm op het internationale toneel 
op te vullen; hoopt dat de VS hun traject van terugtrekking van de afgelopen jaren 
uit de multilaterale, op regels gebaseerde wereldorde zullen omkeren,”

2e deel “waardoor een hechte eenheid van trans-Atlantisch optreden kan worden hervat die 
volledig in overeenstemming is met gemeenschappelijke waarden en beginselen die 
de EU en de VS delen; herhaalt dat Europese NAVO-lidstaten meer 
verantwoordelijkheid moeten nemen op het gebied van lastenverdeling met 
betrekking tot de verdediging van de trans-Atlantische ruimte, en moeten reageren 
op nieuwe hybride dreigingen; beklemtoont dat samenwerken met de VS aan 
inspanningen op het gebied van vredesopbouw in de toekomst meer synergieën zou 
creëren en het mogelijk zou maken mondiale uitdagingen beter aan te pakken;”

§ 63
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en ongecontroleerde migratiestromen”
2e deel deze woorden

ECR:
§ 16
1e deel “steunt een EU-breed debat over nieuwe vormen van samenwerking, zoals een 

Europese Veiligheidsraad, aangezien het de hoogste tijd is om doeltreffende vormen 
en instellingen formeel op te zetten, teneinde de samenhang en de invloed van het 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU te verbeteren; is van mening dat dit 
concept in het kader van de conferentie over de toekomst van Europa moet worden 
besproken”

2e deel “en herhaalt ook zijn oproep tot de oprichting van een Raad van ministers van 
Defensie;”
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§ 57
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en de doelstellingen en taken daarvan zoals 

omschreven in de Verdragen, met het oog op de totstandbrenging van een 
volwaardige defensie-unie” en “met het oog op strategische autonomie van de EU”

2e deel deze woorden

PPE:
§ 31
1e deel “neemt nota van het verslag van de VN-groep van gezaghebbende internationale en 

regionale deskundigen inzake Jemen, waarin werd vastgesteld dat de regering van 
Jemen, de Houthi’s, de Zuidelijke Overgangsraad, alsook leden van de coalitie 
geleid door Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten ernstige schendingen 
hebben begaan van het internationaal recht inzake de mensenrechten en het 
internationaal humanitair recht, die als oorlogsmisdaden kunnen worden 
aangemerkt, zoals willekeurige aanvallen op burgers en civiele structuren; verzoekt 
de EU en haar lidstaten te garanderen dat de ernstigste misdrijven niet ongestraft 
blijven door, onder meer, een verwijzing van de situatie in Jemen naar het 
Internationaal Strafhof te steunen;”

2e deel “verzoekt de EU en haar lidstaten gerichte sancties in te voeren tegen 
functionarissen in Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten die bij 
vermeende oorlogsmisdaden betrokken zijn geweest; herhaalt nogmaals zijn oproep 
aan de lidstaten om te stoppen met de verkoop van wapens aan Saudi-Arabië en de 
VAE, die hen alleen maar medeplichtig maakt aan het voortduren van het conflict en 
het verlengen van het lijden van de Jemenitische bevolking;”

The Left, ECR:
§ 3
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “ongecontroleerde migratiestromen” en “haar 

strategische autonomie te ontwikkelen en”
2e deel “ongecontroleerde migratiestromen”
3e deel “haar strategische autonomie te ontwikkelen en”

12. Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 
2020

Verslag: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 4 1 Verts/ALE HS - 128, 477, 76

§ 5 2 Verts/ALE HS - 128, 509, 44

§ 6 3 Verts/ALE HS - 132, 474, 75

20 The Left HS - 45, 621, 14§ 11

33 S&D HS - 279, 387, 15
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 25 28 ID HS - 90, 582, 7

§ 26 4 Verts/ALE HS - 180, 410, 89

5 Verts/ALE HS - 94, 529, 57§ 28

34 S&D HS + 405, 242, 34

6 Verts/ALE HS - 113, 494, 70§ 31

35 S&D HS - 155, 484, 42

na § 31 7 Verts/ALE HS - 98, 491, 91

§ 32 8 Verts/ALE HS + 366, 276, 38

§ 33 9 Verts/ALE HS + 487, 178, 15

§ 38 36 S&D HS + 297, 264, 119

§ 39 21 The Left HS - 67, 585, 28

22S The Left HS - 79, 493, 108

29 ID HS - 65, 537, 77

§ 41

10 Verts/ALE HS - 91, 500, 90

§ 44 11S=
23S=

Verts/ALE
The Left

HS - 147, 477, 57

24 The Left HS - 88, 514, 79

12 Verts/ALE HS - 143, 518, 20

§ 45

37 S&D HS + 421, 162, 98
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 46 13 Verts/ALE HS - 164, 465, 52

§ 50 38 S&D HS - 183, 403, 93

§ 54 39 S&D HS + 561, 7, 113

§ 59 40 S&D HS - 287, 375, 19

§ 61 25 The Left HS - 68, 559, 53

§ 62 14 Verts/ALE HS - 120, 524, 37

15S Verts/ALE HS - 172, 373, 135§ 64

41 S&D HS - 225, 400, 55

§ 67 42 S&D HS - 252, 406, 23

§ 69 43 S&D HS - 289, 377, 15

§ 71 30S ID HS - 88, 537, 54

16S Verts/ALE HS - 175, 473, 33

31 ID HS - 65, 575, 38

§ 72

44 S&D HS + 433, 232, 16

32 ID HS - 92, 540, 47§ 73

17 Verts/ALE HS - 126, 478, 76

§ 79 26 The Left HS - 123, 520, 37

§ 87 18 Verts/ALE HS - 188, 472, 20

§ 88 45 S&D HS - 288, 376, 17

19 Verts/ALE HS - 294, 365, 22§ 89

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 537, 105, 39

na § 89 46 S&D HS - 296, 369, 16

§ 92 27 The Left HS - 47, 625, 9

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 387, 180, 119
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Verzoeken om aparte stemming
ECR: § 89

13. Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op 
dit gebied - jaarverslag 2019

Verslag: Isabel Santos (A9-0259/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 2 1 The Left HS - 106, 559, 16

§ 6 2 The Left HS - 281, 338, 63

so

1/HS + 617, 12, 52

§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 499, 68, 113

so

1/HS + 668, 4, 9

§ 9 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 530, 109, 42

so

1/HS + 594, 14, 73

§ 12 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 340, 323, 17

§ 13 10 ID HS - 104, 533, 42

so

1/HS + 636, 2, 43

§ 14 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 471, 191, 20

§ 16 20 PPE HS + 355, 314, 12

na § 20 11 ID HS - 106, 553, 21

§ 22 12 ID HS - 99, 554, 26

so

1/HS + 590, 26, 65

§ 26 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 470, 100, 110
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 26 21 PPE HS + 378, 258, 46

na § 27 24 leden HS - 142, 429, 87

§ 28 13 ID HS - 112, 529, 39

§ 29 14 ID HS - 118, 515, 47

na § 29 15 ID HS - 164, 490, 23

16 ID HS - 149, 508, 23

so

1/HS + 554, 88, 40

§ 33

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 451, 215, 16

so

1/HS + 653, 3, 26

§ 42 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 363, 263, 56

so

1/HS + 589, 49, 43

§ 52 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 538, 85, 59

§ 60 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 571, 15, 91

5 S&D HS - 269, 367, 46

so

1/HS + 564, 75, 43

2/HS + 351, 304, 27

§ 67

§ oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 464, 203, 15

3 The Left HS - 137, 506, 39

so

1/HS + 584, 62, 36

§ 68

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 670, 4, 8
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 609, 20, 52

§ 77 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 490, 105, 84

so

1/HS + 492, 88, 98

2/HS + 649, 8, 23

§ 78 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 494, 88, 97

6 S&D HS + 529, 60, 93

so

1/HS ↓

§ 79

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS ↓

so

1/HS + 579, 43, 59

§ 80 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 483, 100, 97

so

1/HS + 574, 41, 65

§ 84 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 521, 93, 66

§ 87 22 PPE HS - 328, 342, 11

17 ID HS - 108, 519, 51§ 103

23 PPE HS + 355, 304, 21

na § 103 9 ECR HS + 357, 309, 14

so

1/HS + 623, 9, 47

§ 104 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 481, 111, 85

so§ 124 § oorspronkelijke 
tekst

1/HS + 526, 114, 40
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 350, 311, 20

§ 127 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 359, 283, 39

so

1/HS + 609, 7, 65

§ 129 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 380, 246, 54

so

1/HS + 587, 60, 34

§ 130 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 518, 104, 59

na § 132 18 ID HS - 128, 532, 19

visum 41 4 S&D HS + 528, 53, 100

na overw B 8 ECR HS + 346, 313, 21

overw H 19 PPE HS + 376, 295, 10

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 459, 62, 163

Verzoeken om aparte stemming
PPE: §§ 26, 60, 78, 79, 84, 127
The Left: § 33
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Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 14
1e deel “spreekt zijn grote bezorgdheid uit over de ontbossing, de illegale mijnbouw en de 

productie van illegale drugs met name in het Amazonegebied in 2019, aangezien 
bossen bijdragen tot het beperken van de klimaatverandering door koolstofdioxide 
op te vangen en op te slaan; benadrukt dat inheemse volkeren vaak de eerste 
slachtoffers zijn geweest van ontbossing, waardoor hun rechten, onder meer hun 
landrechten, en hun toegang tot essentiële hulpbronnen in het gedrang zijn gekomen; 
benadrukt in dit verband dat inheemse volkeren het recht hebben om de prioriteiten 
en strategieën voor hun zelfontwikkeling en voor het gebruik van hun land, 
grondgebieden en andere hulpbronnen uit te werken en vast te stellen; benadrukt dat 
straffeloosheid voor schendingen van de rechten van inheemse volkeren een van de 
drijvende krachten achter de ontbossing is en acht het derhalve van het allergrootste 
belang dat de schuldigen verantwoording afleggen voor deze schendingen; merkt op 
dat de onrechtmatige exploitatie van natuurlijke hulpbronnen kan leiden tot ernstige 
nadelige gevolgen voor de sociale, economische, culturele, politieke en 
burgerrechten van plaatselijke gemeenschappen,”

2e deel “met inbegrip van het grondrecht van volkeren op zelfbeschikking en het beginsel 
van permanente soevereiniteit over hun natuurlijke hulpbronnen;”

§ 42
1e deel “roept de EU op in het bijzonder toe te zien op de beoordeling en preventie van 

schendingen in verband met de eigen beleidsmaatregelen, projecten en financiering 
van de Unie in derde landen,”

2e deel “onder meer door een klachtenmechanisme in te voeren voor personen of groepen 
wier rechten mogelijk zijn geschonden door EU-activiteiten in deze landen;”

§ 124
1e deel “dringt aan op de invoering van een bindend EU-instrument voor 

zorgvuldigheidseisen op het gebied van mensenrechten en milieu, dat bedrijven 
verplicht actief deel te nemen aan de identificatie, beoordeling, mitigatie, preventie 
en kennisgeving van de mogelijk schadelijke impact van hun bedrijven en 
toeleveringsketens op de mensenrechten, en dat geldt voor bedrijfsorganen, 
bedrijfsleiders en leidinggevenden in geval van een inbreuk, en dat slachtoffers 
toegang geeft tot de rechter en tot rechtsmiddelen; is ingenomen met de 
aankondiging dat het voorstel van de Commissie een aansprakelijkheidsregeling zal 
inhouden;”

2e deel “verzoekt de Commissie na te gaan of het mogelijk is om voor de ernstigste 
schendingen andere vormen van aansprakelijkheid op te nemen, waaronder 
strafrechtelijke aansprakelijkheid;”

The Left:
§ 52
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “of militaire operaties”
2e deel deze woorden
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§ 67
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “ook wel EU-Magnitski-wet genoemd” en “ en 

bevestigt nogmaals hoe belangrijk het is dat de Europese Unie op efficiëntie wijze 
opvolging geeft aan sancties wegens mensenrechtenschendingen hetgeen betekent 
dat ze stemming met gekwalificeerde meerderheid toepast;”

2e deel “ook wel EU-Magnitski-wet genoemd”
3e deel “en bevestigt nogmaals hoe belangrijk het is dat de Europese Unie op efficiëntie 

wijze opvolging geeft aan sancties wegens mensenrechtenschendingen hetgeen 
betekent dat ze stemming met gekwalificeerde meerderheid toepast;”

§ 68
1e deel “is van mening dat de wereldwijde uitbraak van COVID-19 niet mag worden 

gebruikt als voorwendsel om sanctieregelingen te omzeilen;”
2e deel “beklemtoont echter dat sancties niet mogen verhinderen dat humanitaire hulp, 

waaronder medische bijstand, wordt geboden overeenkomstig het internationaal 
humanitair recht;”

ECR:
§ 7
1e deel “herinnert er in dit kader aan dat landen er bij de aanpak van de COVID-19-

pandemie op toe moeten zien dat hun reacties een genderbewuste en intersectionele 
benadering omvatten teneinde de rechten van alle vrouwen en meisjes te waarborgen 
om te leven zonder te hoeven vrezen voor discriminatie en geweld,”

2e deel “en ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot de essentiële diensten op het gebied 
van seksuele en reproductieve gezondheid die zij nodig hebben;”

§ 9
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “genderidentiteit, genderexpressie alsmede 

geslachtskenmerken”
2e deel deze woorden

§ 26
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “waaronder alle pogingen om bestaande 

waarborgen en bescherming op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten terug te draaien”, “veilige en legale abortushulpverlening” en “evenals 
praktijken met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid waarbij sprake 
is van dwang en de vrije en geïnformeerde toestemming van vrouwen niet wordt 
geëerbiedigd”

2e deel deze woorden

§ 33
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “door gebruik te maken van de regel van stemming 

met gekwalificeerde meerderheid in de Raad”
2e deel deze woorden

§ 77
1e deel “verzoekt de Commissie en de lidstaten om de gendergelijkheidsstrategie zowel 

binnen als buiten de EU coherent uit te voeren”
2e deel “en doeltreffende en concrete maatregelen te nemen om de achteruitgang op het 

gebied van vrouwenrechten, gendergelijkheid en seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten te kenteren;”
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§ 78
1e deel “herinnert eraan dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en toereikende 

seksuele voorlichting mensenrechten zijn;”
2e deel “roept de EU en de lidstaten op de onvervreemdbare rechten van vrouwen op 

lichamelijke integriteit, waardigheid en autonome besluitvorming opnieuw te 
onderstrepen, de universaliteit en ondeelbaarheid van alle mensenrechten in elke 
context te waarborgen en met name de rechten te verdedigen en te bevorderen die 
het meest worden bedreigd,”

3e deel “zoals seksuele en reproductieve gezondheid en rechten;”

§ 79
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "met krachtige toezeggingen en maatregelen inzake 

seksuele en reproductieve gezondheid en rechten;” en “de bevordering van de 
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen”

2e deel deze woorden

§ 80
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en seksuele en reproductieve gezondheid en 

rechten” en “door middel van gekoppelde interventies op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten en hiv;”

2e deel deze woorden

§ 84
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “roept de EU en al haar lidstaten op die dat nog niet 

hebben gedaan om het Verdrag van Istanbul zo spoedig mogelijk te ratificeren en uit 
te voeren;”

2e deel deze woorden

§ 104
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “waaronder seksuele en reproductieve gezondheid 

en rechten en de rechten van LGBTI-personen”
2e deel deze woorden

§ 129
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de EU nogmaals onverwijld een juridisch 

bindend kader te ontwikkelen voor de inzet van gewapende drones, om ervoor te 
zorgen dat de lidstaten, overeenkomstig hun wettelijke verplichtingen, zich niet 
bezondigen aan onwettig doelgericht doden of het derde landen gemakkelijk maken 
dit te doen;”

2e deel deze woorden
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§ 130
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “waarbij de adequate en toegankelijke legale routes 

voor migratie worden verduidelijkt;”
2e deel deze woorden

PPE, ECR:
§ 12
1e deel “beklemtoont dat biodiversiteit en mensenrechten onderling verbonden en 

afhankelijk zijn en wijst op de mensenrechtenverplichtingen van de staten om de 
biodiversiteit te beschermen waarvan die rechten afhankelijk zijn, onder meer door 
ervoor te zorgen dat burgers betrokken worden bij besluitvorming over de 
biodiversiteit en dat zij toegang hebben tot doeltreffende rechtsmiddelen wanneer 
sprake is van verlies en aantasting van de biodiversiteit; steunt de recente normatieve 
inspanningen op internationaal niveau ten aanzien van milieucriminaliteit;”

2e deel “moedigt de EU en de lidstaten in dit verband aan de erkenning van ecocide als 
internationaal misdrijf in de zin van het Statuut van Rome inzake het Internationaal 
Strafhof (ICC) te bevorderen;”

Diversen
Amendement 7 is geannuleerd.
Raffaele Fitto (ECR-Fractie) steunt amendement 24 eveneens.

14. Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis 
***I

Verslag: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 14 commissie HS + 649, 7, 31
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15. Connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië

Verslag: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

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

na § 57 1 rapporteur HS + 601, 16, 72

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 526, 43, 119

16. Maatregelen ter bevordering van het herstel van de bestanden boven het niveau 
van de maximale duurzame opbrengst

Verslag: Caroline Roose (A9-0264/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 8 4 leden HS - 262, 371, 55

§ 20 5 leden HS + 346, 304, 38

na § 20 6 leden HS + 325, 318, 44

§ 21 7 leden HS + 443, 230, 16

na § 40 1 leden HS - 253, 408, 28

na § 41 2 leden HS - 205, 359, 123

na overw M 3 leden HS + 341, 247, 101

so

1/HS + 370, 288, 30

overw P § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 329, 317, 43

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 362, 248, 71
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Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
overweging P
1e deel “overwegende dat de IUCN ervoor pleit dat ten minste 30 % van alle mariene 

habitats uiterlijk in 2020 wordt omgevormd tot een netwerk van beschermde 
mariene gebieden (MPA’s) die in hoge mate worden beschermd, naast andere 
doeltreffende gebiedsgebonden instandhoudingsmaatregelen, waarbij het doel is dat 
in ten minste 30 % van de oceaan geen winning plaatsvindt,”

2e deel “zonder rekening te houden met de sociaal-economische gevolgen;”

17. De arrestatie van Aleksej Navalny

Ontwerpresoluties: B9-0090/2021, B9-0091/2021, B9-0092/2021, B9-0093/2021, 
B9-0094/2021, B9-0095/2021

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0090/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, leden)

so

1/HS + 609, 51, 22

2/HS + 564, 58, 59

§ 11 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 449, 136, 95

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 581, 50, 44

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0090/2021 S&D HS ↓

B9-0091/2021 The Left HS ↓

B9-0092/2021 ECR HS ↓

B9-0093/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0094/2021 Renew HS ↓

B9-0095/2021 PPE HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
S&D: § 11
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Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE, S&D, ID:
§ 11
1e deel “verzoekt de EU en de lidstaten een nieuwe strategie te ontwerpen voor de 

betrekkingen van de EU met Rusland, gericht op een betere ondersteuning van 
maatschappelijke organisaties, en die de democratische waarden, de rechtsstaat, de 
fundamentele vrijheden en de mensenrechten in Rusland bevorderen;”

2e deel “verzoekt de EU en de lidstaten om een kritische evaluatie van de samenwerking 
tussen de EU en Rusland in het kader van diverse platforms op het gebied van 
buitenlands beleid”

3e deel “en projecten als Nord Stream 2, die de EU met onmiddellijke ingang moet 
stopzetten;”

18. De laatste ontwikkelingen in de nationale vergadering van Venezuela

Ontwerpresoluties: B9-0056/2021, B9-0060/2021, B9-0062/2021, B9-0064/2021, 
B9-0065/2021

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0056/2021
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 367, 269, 51

1 The Left HS - 38, 598, 51

2 The Left HS - 152, 491, 43

3 The Left HS - 110, 527, 49

4 The Left HS - 70, 595, 22

na § 1

7 The Left HS - 39, 555, 93

§ 2 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 511, 47, 128

na § 2 8 The Left HS - 40, 605, 42

§ 3 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 609, 34, 44

na § 3 9 The Left HS - 286, 367, 33

§ 4 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 650, 15, 22

na § 4 10 The Left HS - 40, 524, 122
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 5 11 The Left HS - 44, 527, 116

§ 11 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 612, 25, 50

na overw A 5 The Left HS - 41, 605, 41

na overw B 6 The Left HS - 174, 398, 115

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 391, 114, 177

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0056/2021 PPE HS ↓

B9-0060/2021 The Left HS ↓

B9-0062/2021 S&D HS ↓

B9-0064/2021 ECR HS ↓

B9-0065/2021 Renew HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
S&D: §§ 1, 2, 3, 4, 11

19. Toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen

Verslag: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

alternatieve 
ontwerpresolutie

1 ID HS - 87, 587, 11

so

1/HS + 397, 274, 15

§ 1 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 554, 109, 24

so

1/HS + 556, 79, 52

§ 2 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 418, 180, 89
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 596, 24, 67

§ 6 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 367, 200, 120

so

1/HS + 544, 25, 118

§ 8 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 355, 286, 46

so

1/HS + 523, 126, 38

§ 29 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 263, 382, 42

so

1/HS + 523, 150, 14

2/HS + 420, 204, 63

§ 34 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS - 302, 375, 9

§ 35 2 leden HS - 273, 393, 19

so

1/HS + 569, 29, 89

§ 40 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 316, 358, 13

na § 43 3 leden HS - 214, 392, 81

so

1/HS + 368, 290, 29

2/HS - 260, 413, 14

3/HS + 647, 27, 13

§ 45 § oorspronkelijke 
tekst

4/HS + 419, 257, 11

so

1/HS + 565, 73, 49

§ 47 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 271, 347, 69
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 583, 28, 76

§ 51 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 316, 305, 66

so

1/HS + 591, 57, 37

§ 53 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 439, 225, 22

so

1/HS + 559, 33, 95

overw AW § oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 287, 358, 42

ontwerpresolutie (commissie EMPL) 
(gehele tekst)

HS + 352, 179, 152

Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
§ 1
1e deel “verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat het recht op passende 

huisvesting door middel van Europese en nationale wettelijke bepalingen wordt 
erkend en afdwingbaar is als fundamenteel mensenrecht;”

2e deel “verzoekt de Commissie en de lidstaten zorg te dragen voor gelijke toegang voor 
iedereen tot fatsoenlijke huisvesting, met inbegrip van schoon drinkwater van hoge 
kwaliteit en passende en billijke sanitaire voorzieningen en hygiëne, aansluiting op 
de riolering en het drinkwaternet, een binnenmilieu van hoge kwaliteit en betaalbare, 
betrouwbare en duurzame energie voor iedereen, en zo bij te dragen tot de 
uitbanning van armoede in al haar vormen, de bescherming van de mensenrechten 
van kansarme huishoudens en de ondersteuning van de meest kwetsbare groepen, 
teneinde hun gezondheid en welzijn te beschermen;”

§ 2
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “veroordeelt de omzeiling van het moratorium door 

het niet aansluiten van de verwarming in de herfst, waardoor het moratorium dode 
letter blijft;”

2e deel deze woorden

§ 6
1e deel “is verheugd dat de Commissie in het kader van de renovatiegolf steun verleent voor 

financieringsoplossingen voor huishoudens met een laag inkomen; is ingenomen met 
het model voor kostenneutraliteit in de huisvestingssector (waarin huurprijzen, 
energiekosten, operationele kosten en gemeentebelastingen zijn verwerkt),”
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2e deel “aangezien hiermee sociale en economische doelstellingen worden gecombineerd en 
“renovictie” (uitzettingen omdat een gebouw uitgebreid moet worden gerenoveerd) 
wordt voorkomen, zodat hogere huurprijzen volledig worden gecompenseerd door 
energiebesparingen; benadrukt dat huurders tijdens woningrenovaties moeten 
worden beschermd tegen huisuitzetting;”

§ 8
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de lidstaten in hun herstel- en 

veerkrachtplannen prioriteit toe te kennen aan renovatie, om de doelstelling van 
grondige renovatie van 3 % van het Europese gebouwenbestand per jaar te helpen 
verwezenlijken;”

2e deel deze woorden

§ 29
1e deel “waarschuwt dat huisuitzettingen alleen stroken met het internationaal recht inzake 

de mensenrechten indien is voldaan aan een aantal criteria, waaronder zinvol overleg 
met de betrokkenen, verkenning van alle haalbare alternatieven, verhuizing naar 
passende huisvesting met instemming van de getroffen huishoudens zodat niemand 
dakloos wordt, toegang tot het gerecht om ervoor te zorgen dat de procedures eerlijk 
verlopen, en eerbiediging van alle mensenrechten; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat indien niet aan deze criteria wordt voldaan, 
huisuitzettingen worden geacht onder dwang te zijn geschied en een schending van 
het recht op huisvesting vormen; dringt erop aan dat gedwongen huisuitzettingen als 
gedefinieerd in het internationaal recht inzake de mensenrechten onder alle 
omstandigheden worden verboden,”

2e deel “ongeacht de eigendomssituatie van de betrokkenen, en dat slachtoffers van 
gedwongen huisuitzetting recht hebben op een passende vergoeding, herstel van de 
geleden schade en toegang tot huisvesting of productieve grond, in voorkomend 
geval;”

§ 34
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat alle 

landspecifieke aanbevelingen op positieve wijze bijdragen tot de volledige en 
consistente tenuitvoerlegging van de beginselen van de Europese Pijler van sociale 
rechten en tot de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN en de klimaatdoelstellingen van de EU zoals vastgesteld in de Green Deal;” 
en “financialisering”

2e deel “vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat alle landspecifieke aanbevelingen op 
positieve wijze bijdragen tot de volledige en consistente tenuitvoerlegging van de 
beginselen van de Europese Pijler van sociale rechten en tot de verwezenlijking van 
de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN en de klimaatdoelstellingen van 
de EU zoals vastgesteld in de Green Deal;”

3e deel “financialisering”

§ 40
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “voor huurbescherming”, “door de voorkeur te 

geven aan langlopende huurcontracten als standaardmogelijkheid, in combinatie 
met” en “en huurcontrole, de huur waar nodig te corrigeren om betaalbare 
huisvesting voor iedereen te faciliteren,”

2e deel deze woorden

§ 45
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1e deel “maakt zich zorgen over de toegenomen financialisering van de woningmarkten, met 
name in steden, waarbij beleggers huisvesting als een verhandelbaar activum 
beschouwen in plaats van als een mensenrecht; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken in hoeverre de beleidsmaatregelen en regelgeving van de EU bijdragen 
tot de financialisering van de woningmarkt en in hoeverre de nationale en lokale 
overheden in staat zijn het recht op huisvesting te garanderen,”

2e deel “en zo nodig uiterlijk midden 2021 wetgevingsvoorstellen in te dienen om de 
financialisering van de woningmarkt tegen te gaan;”

3e deel “verzoekt de lidstaten en de lokale overheden passende maatregelen te treffen om 
speculatieve investeringen tegen te gaan, beleid vast te stellen dat 
langetermijninvesteringen in de woningmarkt in de hand werkt, en 
ruimtelijkeordeningsbeleid voor steden en het platteland te ontwikkelen dat prioriteit 
toekent aan betaalbare woningen, sociale mix en sociale cohesie;” zonder de 
woorden: “passende maatregelen te treffen om speculatieve investeringen tegen te 
gaan,”

4e deel deze woorden

§ 47
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en vraagt dat de uitzetting van huurders en 

eigenaren-bewoners wordt verboden als zij niet in een andere woning 
terechtkunnen;”

2e deel deze woorden

§ 51
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “vraagt in dit verband om een hervorming van het 

kader voor economische governance, zodat de lidstaten de nodige groene en sociale 
overheidsinvesteringen kunnen doen, onder meer in de ontwikkeling en verbetering 
van sociale, openbare, betaalbare en energie-efficiënte huisvesting;”

2e deel deze woorden

§ 53
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “vraagt in dit verband om investeringen via het 

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Fonds voor een rechtvaardige 
transitie, InvestEU, ESF+, Horizon Europa en Next Generation EU, en in het 
bijzonder via de faciliteit voor herstel en veerkracht, het investeringsinitiatief 
coronavirusrespons (CRII) en het investeringsinitiatief coronavirusrespons plus 
(CRII+); dringt aan op meer synergieën tussen deze instrumenten;”

2e deel deze woorden

overweging AW
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “als gevolg van gentrificatie, de ontwikkeling van 

toerisme, en de financialisering van de woningmarkt”
2e deel deze woorden
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20. Het recht om offline te zijn

Verslag: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist voor 
de aanneming van de ontwerpresolutie)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2 S&D HS + 453, 169, 61

so

1/HS ↓

§ 13

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS ↓

§ 14 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 492, 151, 43

§ 15 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 503, 136, 48

so

1/HS + 672, 7, 8

§ 19 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 568, 108, 11

§ 26 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 485, 145, 57

so

1/HS + 668, 10, 9

2/HS + 511, 99, 77

overw H § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 514, 168, 5

na overw K 1 ID HS - 161, 518, 6

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 472, 126, 83

Verzoeken om aparte stemming
ID: §§ 14, 15, 26

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
overweging H
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “een grondrecht is dat” en “van de Unie”
2e deel “een grondrecht is dat”
3e deel “van de Unie”
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§ 13
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de Commissie om, op basis van een 

grondige beoordeling, een degelijke evaluatie en overleg met de lidstaten en de 
sociale partners, een voorstel in te dienen voor een richtlijn van de Unie inzake 
minimumnormen en voorwaarden om ervoor te zorgen dat werknemers hun recht 
om offline te zijn daadwerkelijk kunnen uitoefenen en om het gebruik van bestaande 
en nieuwe digitale hulpmiddelen voor arbeidsdoeleinden te reguleren, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de kaderovereenkomst van de Europese sociale 
partners inzake digitalisering, die regelingen omvat om on- en offline te zijn;”

2e deel deze woorden

§ 19
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de Commissie”
2e deel deze woorden

21. Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen

Ontwerpresolutie: B9-0052/2021

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0052/2021 
(commissie ECON, subcommissie FISC)

§ 2 9 The Left HS - 197, 482, 8

1 S&D, 
Verts/ALE

HS + 443, 184, 59§ 3

10 The Left HS - 175, 476, 35

§ 4 11 The Left HS - 211, 466, 10

§ 8 12 The Left HS - 124, 554, 9

13 The Left HS - 304, 343, 40

so

1/HS + 616, 26, 45

§ 9

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 425, 216, 46

§ 10 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 376, 260, 51

2 S&D, 
Verts/ALE

HS + 366, 265, 56

so

§ 13

§ oorspronkelijke 
tekst

1/HS ↓
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS ↓

§ 14 14 The Left HS - 199, 414, 74

15 The Left HS - 243, 349, 95

so

1/HS + 671, 8, 8

§ 15

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 639, 40, 8

§ 20 16 The Left HS + 354, 268, 65

§ 21 3 S&D, 
Verts/ALE

HS + 371, 284, 32

so

1/HS + 677, 2, 8

§ 24 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 634, 35, 18

§ 27 17 The Left HS - 231, 340, 116

visum 15 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 594, 37, 56

4 The Left HS + 393, 245, 49overw A

5 The Left HS - 304, 341, 42

na overw A 6 The Left HS - 146, 471, 70

na overw C 7 The Left HS + 336, 334, 17

na overw G 8 The Left HS - 307, 338, 42

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 587, 50, 46

Verzoeken om aparte stemming
Renew, PPE, ID: § 10
ECR: visum 15; §§ 9, 10

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 15
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1e deel “merkt op dat enkele van de meest schadelijke derde rechtsgebieden, waaronder de 
Kaaimaneilanden en Bermuda, van de lijst zijn verwijderd na de invoering van zeer 
minimale materiële criteria en zwakke handhavingsmaatregelen; benadrukt dat 
dergelijke beslissingen vragen kunnen oproepen met betrekking tot de 
waarachtigheid van bepaalde activiteiten en de onpartijdigheid van het 
besluitvormingsproces, en het vertrouwen van het publiek kunnen ondermijnen; 
roept op tot het aanscherpen van de screeningcriteria, met inbegrip van materiële 
vereisten op basis van een formulebenadering, evenals evenredigheidsvereisten en 
de monitoring daarvan, om de lijst doeltreffender te maken en beter toe te rusten op 
de aanpak van de nieuwe uitdagingen in verband met de digitalisering van de 
economie; verzoekt de Raad om derde rechtsgebieden automatisch in de lijst op te 
nemen wanneer zij een vennootschapsbelastingtarief van 0 % of geen belasting op 
bedrijfswinsten heffen, als een op zichzelf staand criterium; stelt bezorgd vast dat 
derde landen niet-conforme belastingstelsels mogen intrekken om ze vervolgens te 
vervangen door nieuwe stelsels die potentieel schadelijk zijn voor de EU;”

2e deel “herhaalt het belang van informatie over de openbare verslaglegging per land 
teneinde de materiële vereisten te monitoren;”

§ 24
1e deel “dringt erop aan dat de staatssteunregels en de nationale steunprogramma’s van de 

lidstaten ervoor zorgen dat bedrijven die economische banden onderhouden met 
niet-coöperatieve rechtsgebieden, zoals die welke voor belastingdoeleinden in 
dergelijke rechtsgebieden gevestigd zijn, niet voor steun in aanmerking komen; 
benadrukt het belang hiervan in de context van de solidariteit binnen Europa en het 
opbouwen van vertrouwen tussen de lidstaten;”

2e deel “herinnert eraan dat transparantie aan de hand van openbare verslaglegging per land 
voor alle sectoren nodig is om ervoor te zorgen dat dit het geval is; verzoekt de Raad 
om zo snel mogelijk de discussie af te ronden en zijn algemene aanpak met 
betrekking tot het wetgevingsvoorstel vast te stellen;”

PPE:
§ 9
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en om ten minste die lidstaten in de tussentijd te 

beschouwen als EU-belastingparadijzen;”
2e deel deze woorden

§ 13
1e deel “meent dat het criterium van billijke belastingheffing niet beperkt mag blijven tot de 

preferentiële aard van belastingmaatregelen, maar ook betrekking moet hebben op 
ruime belastingvrijstellingen en discrepanties tussen verrekenprijzen; herinnert eraan 
dat de huidige procedure voor de opneming van derde landen in de lijst geen op 
zichzelf staand criterium omvat inzake belastingtarieven van 0 % of zeer lage 
belastingtarieven;”

2e deel “verzoekt de Commissie en de Groep gedragscode om belastingmaatregelen die 
leiden tot een laag niveau van belastingheffing, op te nemen in de beoordeling, in 
overeenstemming met de lopende onderhandelingen over pijler II van het inclusieve 
kader van de OESO/G20, met name wat betreft een minimum voor belastingheffing; 
verzoekt de Commissie en de Raad om een minimale effectieve belastingheffing 
voor te stellen als op zichzelf staand criterium voor de EU-lijst;”
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22. Verlichten van de gevolgen van de aardbevingen in Kroatië

Ontwerpresoluties: B9-0057/2021, B9-0058/2021, B9-0059/2021, B9-0061/2021, 
B9-0063/2021

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0057/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 677, 5, 1

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0057/2021 S&D HS ↓

B9-0058/2021 PPE HS ↓

B9-0059/2021 The Left HS ↓

B9-0061/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0063/2021 Renew, leden HS ↓

Diversen
Mislav Kolakušić en Ivan Vilibor Sinčić steunen gezamenlijke ontwerpresolutie 
RC-B9-0057/2021 eveneens.

23. Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis

Verslag: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 526, 105, 56

§ 6 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 475, 174, 38

§ 7 4 rapporteur HS + 444, 189, 55

§ 8 5 rapporteur HS + 627, 48, 13

§ 10 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 484, 139, 63

6 rapporteur HS + 530, 76, 80§ 12

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

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

1/HS ↓

2/HS ↓

tekst

3/HS ↓

§ 15 11 leden HS + 529, 82, 75

7 rapporteur HS + 483, 84, 118

so

1/HS ↓

§ 20

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS ↓

§ 31 8 rapporteur HS + 532, 50, 106

§ 37 9 rapporteur HS + 646, 26, 16

§ 43 10 rapporteur HS + 668, 6, 14

so

1/HS + 554, 52, 82

§ 47 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 490, 146, 51

so

1/HS + 664, 8, 16

§ 49 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 497, 128, 62

so

1/HS + 574, 37, 77

§ 50 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 494, 132, 61

so

1/HS + 539, 75, 72

§ 53 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 482, 151, 54

overw C 1 rapporteur HS + 631, 39, 17

sooverw D § oorspronkelijke 
tekst

1/HS + 616, 16, 54
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 463, 128, 93

3/HS + 461, 139, 84

overw J 2 rapporteur HS + 615, 58, 14

overw K 3 rapporteur HS + 666, 6, 15

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 485, 86, 108

Verzoeken om aparte stemming
leden: § 10

Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
overweging D
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en dat er in bepaalde lidstaten pogingen zijn 

ondernomen om het recht op veilige en legale abortus te beperken” en “de 
beschikbaarheid van anticonceptiemiddelen, veilige abortus, ivf-diensten”

2e deel “en dat er in bepaalde lidstaten pogingen zijn ondernomen om het recht op veilige en 
legale abortus te beperken”

3e deel “de beschikbaarheid van anticonceptiemiddelen, veilige abortus, ivf-diensten”

§ 6
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “is ingenomen met het voornemen van de 

Commissie om aan te dringen op de goedkeuring van het voorstel van 14 november 
2012 voor een richtlijn inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-
uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee 
samenhangende maatregelen (de richtlijn vrouwelijke bestuurders), en verzoekt de 
Raad dit voorstel te deblokkeren en aan te nemen;”

2e deel deze woorden

§ 12
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “zoals SRHR” en “zoals SRHR als integraal 

onderdeel van gezondheid en een essentieel aspect van het welzijn en de bevordering 
van gendergelijkheid;”

2e deel “zoals SRHR”
3e deel “zoals SRHR als integraal onderdeel van gezondheid en een essentieel aspect van 

het welzijn en de bevordering van gendergelijkheid;”

§ 20
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en SRHR"
2e deel deze woorden

§ 47
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de antidiscriminatierichtlijn goed te keuren en uit 

te voeren en”
2e deel deze woorden
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§ 49
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “waaronder SRHR”
2e deel deze woorden

§ 50
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met inbegrip van SRHR”
2e deel deze woorden

§ 53
1e deel gehele tekst zonder de woorden: "en SRHR"
2e deel deze woorden

24. De EU-strategie inzake gendergelijkheid

Verslag: Maria Noichl (A9-0234/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

1 ID HS - 130, 535, 16alternatieve 
ontwerpresolutie

10 ECR HS - 119, 547, 18

2 rapporteur HS + 486, 134, 64

so

1/HS ↓

§ 6

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS ↓

§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 482, 112, 88

so

1/HS + 652, 18, 14

2/HS + 390, 113, 181

§ 11 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 372, 277, 34

so

1/HS + 533, 38, 113

§ 17 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 465, 155, 64

so§ 21 § oorspronkelijke 
tekst

1/HS + 667, 6, 11
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 504, 103, 76

so

1/HS + 646, 23, 15

§ 22 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 520, 99, 63

§ 29 3 rapporteur HS + 544, 116, 23

§ 33 4S rapporteur HS + 380, 278, 26

so

1/HS + 546, 80, 57

§ 35 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 374, 262, 47

so

1/HS + 395, 247, 42

2/HS + 554, 74, 56

§ 41 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 512, 94, 76

§ 44 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 470, 62, 149

so

1/HS + 620, 15, 49

2/HS + 391, 77, 216

§ 45 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 388, 78, 218

so

1/HS + 650, 28, 6

2/HS + 338, 266, 80

§ 50 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 429, 214, 41

5 rapporteur HS + 359, 270, 55

so

§ 53

§ oorspronkelijke 
tekst

1/HS ↓
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS ↓

3/HS ↓

so

1/HS + 577, 46, 61

§ 55 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 375, 242, 67

so

1/HS + 613, 55, 16

2/HS + 324, 305, 55

§ 57 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 381, 197, 106

§ 59 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 369, 119, 195

so

1/HS + 640, 29, 15

§ 60 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 453, 42, 189

so

1/HS + 654, 21, 9

§ 67 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 323, 184, 177

so

1/HS + 505, 120, 57

2/HS + 343, 293, 46

§ 79 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 338, 291, 53

so

1/HS + 648, 23, 13

§ 80 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 601, 19, 64
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 97 6 rapporteur HS + 599, 68, 17

7 rapporteur HS + 359, 283, 41

so

1/HS ↓

§ 100

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS ↓

§ 111 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 481, 156, 45

so

1/HS + 462, 162, 56

2/HS + 449, 165, 66

§ 114 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 463, 166, 53

§ 117 8 rapporteur HS + 540, 86, 57

§ 118 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 277, 151, 254

9 rapporteur HS + 362, 94, 227

so

1/HS ↓

§ 122

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS ↓

so

1/HS + 537, 124, 21

overw E § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 480, 145, 57

so

1/HS + 654, 12, 18

overw F § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 498, 123, 61

so

1/HS + 647, 10, 27

overw J § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 601, 18, 65
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 603, 46, 35

overw K § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 418, 100, 166

so

1/HS + 538, 73, 73

overw N § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 466, 137, 80

so

1/HS + 668, 11, 5

overw R § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 415, 182, 86

so

1/HS + 582, 67, 34

2/HS + 571, 63, 49

3/HS + 506, 113, 62

4/HS + 473, 132, 76

5/HS + 464, 146, 71

6/HS + 510, 90, 83

overw W § oorspronkelijke 
tekst

7/HS + 421, 194, 68

so

1/HS + 596, 35, 53

overw X § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 495, 99, 89

so

1/HS + 650, 16, 18

overw AD § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 540, 93, 51

ontwerpresolutie (commissie FEMM) 
(gehele tekst)

HS + 464, 119, 93
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Verzoeken om aparte stemming
leden: §§ 7, 44, 59, 111, 118

Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
§ 6
1e deel gehele tekst zonder het woord: “bindende”
2e deel dit woord

§ 11
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en harmonisatie” en “door in hun respectieve 

wetgeving de meest ambitieuze nationale maatregelen en praktijken in te voeren die 
momenteel in de EU-lidstaten worden toegepast;”

2e deel "en harmonisatie"
3e deel “door in hun respectieve wetgeving de meest ambitieuze nationale maatregelen en 

praktijken in te voeren die momenteel in de EU-lidstaten worden toegepast;”

§ 17
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en dat Hongarije onlangs heeft besloten het 

verdrag helemaal niet te ratificeren;”
2e deel deze woorden

§ 21
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “seksuele en reproductieve”
2e deel deze woorden

§ 22
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en verzoekt de lidstaten Verdrag nr. 189 van de 

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) ten uitvoer te leggen om de rechten van 
mensen, en met name die van vrouwen, die in de informele economie werken te 
bevorderen, en te garanderen dat klachtenmechanismen onafhankelijk, vertrouwelijk 
en toegankelijk zijn voor alle vrouwen, zonder enige vorm van discriminatie, en dat 
specifieke maatregelen worden getroffen om indieners van klachten te beschermen 
tegen vergelding door werkgevers en herhaald slachtofferschap;”

2e deel deze woorden

§ 35
1e deel “is ingenomen met de EU-brede voorlichtingscampagne ter bestrijding van 

genderstereotypen en de maatregelen ter voorkoming van geweld die zijn gericht op 
mannen, jongens en vormen van mannelijkheid;”

2e deel “roept op tot duidelijkere maatregelen om destructieve normen van mannelijkheid 
aan te pakken, aangezien genderstereotypen een van de onderliggende oorzaken 
vormen van genderongelijkheid en negatieve gevolgen hebben voor alle aspecten 
van de samenleving;”

§ 41
1e deel “verzoekt de Commissie een zorgdeal voor Europa voor te stellen, met een 

alomvattende benadering van alle zorgbehoeften en -diensten en de vaststelling van 
minimumnormen en kwaliteitsrichtsnoeren voor zorg gedurende de gehele 
levenscyclus, ook voor kinderen, ouderen en personen die langdurige zorg 
behoeven;”
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2e deel “verzoekt de Commissie en de lidstaten opgesplitste gegevens over de verstrekking 
van zorgdiensten te verzamelen; dringt er bij de lidstaten op aan de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven snel en volledig om te zetten en 
uit te voeren, teneinde een eerlijke verdeling tussen werk en gezinsleven te 
garanderen, en verzoekt hen verder te gaan dan de minimumnormen van de richtlijn 
door maatregelen in te voeren zoals volledig betaald verlof, de bevordering van de 
gelijke rol van mannen als verzorgers, om zo genderstereotypen in het opnemen van 
vader-/moederschapsverlof te bestrijden, de erkenning van de rol van mantelzorgers 
door hun toegang tot sociale zekerheid en hun recht op pensioenrechten te 
waarborgen, steun voor diensten die zijn afgestemd op de specifieke uitdagingen en 
behoeften van ouders en/of familieleden die zorg dragen voor personen met een 
handicap of langdurige ziekte of voor ouderen, en flexibele werkregelingen die niet 
ten koste gaan van de lonen van de werknemer of de toegang tot sociale en 
arbeidsrechten en uitkeringen, en het recht van werknemers eerbiedigen om 
onbereikbaar te zijn; dringt er bij de Commissie op aan ieder jaar nauwlettend en 
systematisch te controleren hoe de lidstaten de richtlijn betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven ten uitvoer leggen;” zonder de woorden: “en verzoekt hen 
verder te gaan dan de minimumnormen van de richtlijn door maatregelen in te 
voeren zoals volledig betaald verlof, de bevordering van de gelijke rol van mannen 
als verzorgers,”

3e deel deze woorden

§ 45
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “door de pensioenen te verhogen en de sociale 

uitkeringen een impuls te geven;” en “en dat dit betekent dat de pensioenen moeten 
worden verhoogd en dat de publieke, universele en op solidariteit gebaseerde 
socialezekerheidsstelsels moeten worden gehandhaafd en versterkt, waarbij moet 
worden gewaarborgd dat deze herverdelend werken en een eerlijk en fatsoenlijk 
inkomen bieden na een leven lang werken, alsook dat deze publieke stelsels 
duurzaam zijn door banen te creëren met gepaste rechten en lonen;”

2e deel “door de pensioenen te verhogen en de sociale uitkeringen een impuls te geven;”
3e deel “en dat dit betekent dat de pensioenen moeten worden verhoogd en dat de publieke, 

universele en op solidariteit gebaseerde socialezekerheidsstelsels moeten worden 
gehandhaafd en versterkt, waarbij moet worden gewaarborgd dat deze herverdelend 
werken en een eerlijk en fatsoenlijk inkomen bieden na een leven lang werken, 
alsook dat deze publieke stelsels duurzaam zijn door banen te creëren met gepaste 
rechten en lonen;”

§ 50
1e deel “is ingenomen met het besluit van de Raad om de “algemene ontsnappingsclausule” 

te activeren en vraagt de lidstaten te investeren in openbare diensten, waaronder 
gratis kinderopvang en gezondheidszorg, teneinde nieuwe kwaliteitsbanen te 
scheppen en de sociaal-economische impact van de crisis te milderen;” zonder het 
woord: “gratis”

2e deel dit woord
3e deel “is van oordeel dat bezuinigingsmaatregelen nadelige langetermijngevolgen hebben, 

met name voor vrouwen, en in de periode na de COVID-19-crisis niet mogen 
worden opgelegd;”

§ 53
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1e deel gehele tekst zonder de woorden: “bindende” en “dat als volgt kan worden 
gedefinieerd: “arbeid wordt als gelijkwaardig beschouwd indien de verrichte taken 
vergelijkbaar zijn op basis van een vergelijking van twee groepen werknemers die 
niet willekeurig zijn samengesteld, met inachtneming van factoren zoals de 
arbeidsomstandigheden, de door de werknemers gedragen verantwoordelijkheid en 
de lichamelijke of geestelijke vereisten van de arbeid”;”

2e deel “bindende”
3e deel “dat als volgt kan worden gedefinieerd: “arbeid wordt als gelijkwaardig beschouwd 

indien de verrichte taken vergelijkbaar zijn op basis van een vergelijking van 
twee groepen werknemers die niet willekeurig zijn samengesteld, met inachtneming 
van factoren zoals de arbeidsomstandigheden, de door de werknemers gedragen 
verantwoordelijkheid en de lichamelijke of geestelijke vereisten van de arbeid”;”

§ 55
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “voor alle beroepssectoren bindende definitie van 

“gelijkwaardige arbeid”, inclusief het perspectief “gender”, alsook een”
2e deel deze woorden

§ 57
1e deel “merkt op dat belastingbeleid voor elk huishouden andere gevolgen heeft;”
2e deel “beklemtoont dat individuele belastingheffing van cruciaal belang kan zijn voor de 

verwezenlijking van eerlijke belastingheffing voor vrouwen; wijst op de negatieve 
gevolgen van bepaalde vormen van belastingheffing voor de 
werkgelegenheidspercentages en de economische onafhankelijkheid van vrouwen en 
merkt op dat belastingbeleid geoptimaliseerd moet worden om meer prikkels te 
geven voor een hogere arbeidsmarktparticipatiegraad van vrouwen; vestigt de 
aandacht op de mogelijke negatieve gevolgen van gezamenlijke belasting voor de 
genderpensioenkloof; benadrukt dat belastingstelsels de aanname dat huishoudens 
hun middelen gelijk met elkaar delen stilaan moeten loslaten;”

3e deel “benadrukt dat veel Europese vrouwen kampen met menstruatiearmoede vanwege 
de dure menstruatieproducten en de hoge belastingen die in veel lidstaten op deze 
producten worden geheven en dringt er bij de lidstaten dan ook op aan maatregelen 
te nemen tegen deze vorm van indirecte belastingdiscriminatie en tegen 
menstruatiearmoede;”

§ 60
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “lonen en”
2e deel deze woorden

§ 67
1e deel “merkt op dat de arbeidsmarktparticipatie onder vrouwen lager is dan onder 

mannen;”
2e deel “onderstreept het belang van een verlaging van de belasting op inkomen om de 

arbeidsmarktparticipatie aan te moedigen;”

§ 79
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1e deel “is ingenomen met de steun voor een evenwichtige genderverdeling in gekozen 
organen zoals het Europees Parlement; roept op tot de invoering van bindende 
maatregelen zoals quota, en beklemtoont dat het Parlement in dit verband een 
voorbeeldfunctie moet vervullen; is voorts ingenomen met de aankondiging van de 
Commissie dat zij het goede voorbeeld zal geven met betrekking tot 
managementfuncties en verzoekt om strategieën om ervoor te zorgen dat een 
aanzienlijk aantal vrouwen met verschillende achtergronden functies met 
besluitvormingsbevoegdheden bekleden bij de Commissie; wijst op de inspanningen 
die daartoe reeds zijn gedaan bij de samenstelling van de huidige Commissie en 
beklemtoont dat dezelfde ambitie nodig is voor het Parlement;” zonder het woord: 
“bindende”

2e deel dit woord
3e deel “verzoekt de lidstaten bindende quota in te voeren in hun kiesstelsels om gelijke 

vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in zowel het Europees Parlement als in 
nationale parlementen te waarborgen;”

§ 80
1e deel “juicht het engagement van de Commissie toe om de deelname van vrouwen als 

kiezers en kandidaten aan de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2024 te 
bevorderen;”

2e deel “benadrukt in dit verband de noodzaak van een herziening van de Verkiezingsakte 
om ervoor te zorgen dat leden van het Europees Parlement die gebruikmaken van 
hun recht op moederschapsverlof, vaderschapsverlof of ouderschapsverlof tijdelijk 
kunnen worden vervangen; verzoekt de Commissie de Verkiezingsakte navenant te 
herzien en vraagt de Raad deze herziening goed te keuren;”

§ 100
1e deel “benadrukt dat de middelen voor EU-programma’s die betrekking hebben op het 

stimuleren van gendergelijkheid en vrouwenrechten moeten worden verhoogd in het 
volgende MFK, met name in het herstelplan NextGenerationEU, en verzoekt de 
Commissie in het herziene voorstel voor het volgend MFK een clausule inzake 
gendermainstreaming op te nemen; dringt er bij de Commissie op aan dat zij haar 
inspanningen intensiveert om genderbudgettering te implementeren als integraal 
onderdeel van de begrotingsprocedure, in alle stadia en voor alle begrotingsposten, 
en dat zij afzonderlijke begrotingslijnen voor gerichte acties opneemt; benadrukt dat 
iedere nieuwe maatregel of strategie of ieder nieuw mechanisme moet worden 
onderworpen aan een gendereffectbeoordeling;”

2e deel “dringt er bij de Commissie en de Raad op aan in deze context te investeren in de 
zorgeconomie en een Zorgdeal voor Europa op te stellen, in aanvulling op de 
Europese Green Deal;”

§ 114
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en met name over de pogingen in Polen om 

abortuszorg verder te criminaliseren en de toegang van jongeren tot allesomvattende 
seksuele opvoeding te ondermijnen,” en “en over de doorgevoerde hervorming die 
de rechten van transgenders en interseksuelen in Hongarije aantast;”

2e deel “en met name over de pogingen in Polen om abortuszorg verder te criminaliseren en 
de toegang van jongeren tot allesomvattende seksuele opvoeding te ondermijnen,”

3e deel “en over de doorgevoerde hervorming die de rechten van transgenders en 
interseksuelen in Hongarije aantast;”

§ 122
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “20 % van”
2e deel deze woorden
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overweging E
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “seksuele en reproductieve” en “en rechten”
2e deel deze woorden

overweging F
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en met name rechten betreffende de seksuele en 

reproductieve gezondheid”
2e deel deze woorden

overweging J
1e deel “overwegende dat mensenhandel een van de meest flagrante schendingen is van de 

grondrechten en de menselijke waardigheid; overwegende dat vrouwen en meisjes 
80 % van de geregistreerde slachtoffers van mensenhandel uitmaken en 95 % van de 
geregistreerde slachtoffers van mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting; 
overwegende dat mensenhandel een steeds grotere tak vormt binnen de 
georganiseerde misdaad, een vorm van slavernij en mensenrechtenschending is en 
vooral betrekking heeft op vrouwen en kinderen, met name als het om seksuele 
uitbuiting gaat; overwegende dat de markt voor prostitutie de handel in vrouwen en 
kinderen aanwakkert en het geweld tegen hen verergert;”

2e deel “overwegende dat de lidstaten hun sociaal en economisch beleid zo moeten 
ontwerpen dat kwetsbare vrouwen en meisjes worden geholpen de prostitutie te 
verlaten, onder meer door specifieke sociale en economische beleidsmaatregelen in 
te voeren om hen te helpen;”

overweging K
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “prostitutie en” en “voor prostitutie”
2e deel deze woorden

overweging N
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en daarnaast met verdere maatregelen moeten 

worden aangevuld”
2e deel deze woorden

overweging R
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en overwegende dat er moet worden gestreefd naar 

een uitgebreider zwangerschapsverlof met alle rechten en 100 % loon;”
2e deel deze woorden

overweging W
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “informatie”, “en seksuele en reproductieve 

rechten”, “en veilige en legale abortus”, “en rechten”, “met inbegrip van het 
ontzeggen van veilige en legale abortushulpverlening”, “integrale seksuele en 
relationele voorlichting en” en “lichaam en”

2e deel “informatie”
3e deel “en seksuele en reproductieve rechten”
4e deel “en veilige en legale abortus”
5e deel “en rechten” en “met inbegrip van het ontzeggen van veilige en legale 

abortushulpverlening”
6e deel “integrale seksuele en relationele voorlichting en”
7e deel “lichaam en”

overweging X
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en rechten”
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2e deel deze woorden

overweging AD
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “(met inbegrip van seksuele voorlichting)”
2e deel deze woorden

25. De digitale kloof tussen vrouwen en mannen dichten: de deelname van vrouwen 
aan de digitale economie

Verslag: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 598, 45, 40

26. Het optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong

Ontwerpresoluties: B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, 
B9-0070/2021, B9-0071/2021, B9-0087/2021

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0068/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, leden)

1 The Left HS - 53, 607, 18

2 The Left HS - 58, 560, 59

3 The Left HS - 22, 616, 40

na § 1

6 The Left HS - 29, 600, 49
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 2 7 The Left HS - 66, 595, 17

na § 3 8 The Left HS - 70, 557, 50

na § 4 9 The Left HS - 98, 464, 116

na § 5 10 The Left HS - 110, 540, 28

na overw A 4 The Left HS - 32, 595, 51

na overw B 5 The Left HS - 24, 606, 48

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 597, 17, 61

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0066/2021 ID HS ↓

B9-0067/2021 The Left HS ↓

B9-0068/2021 Renew HS ↓

B9-0069/2021 ECR HS ↓

B9-0070/2021 S&D HS ↓

B9-0071/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0087/2021 PPE HS ↓

27. Mensenrechtensituatie in Turkije, met name het geval van Selahattin Demirtas en 
andere politieke gevangenen

Ontwerpresoluties: B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, 
B9-0083/2021, B9-0084/2021, B9-0086/2021

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0072/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, leden)

3 PPE HS + 379, 205, 102na § 9

4 ID HS - 325, 343, 15
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 10 1 Renew HS + 477, 132, 76

§ 11 5 ID HS - 116, 553, 15

na visum 3 2 PPE HS + 392, 207, 87

so

1/HS + 672, 5, 9

overw F § oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 68, 555, 63

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 590, 16, 75

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0072/2021 The Left HS ↓

B9-0073/2021 ID HS ↓

B9-0074/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0080/2021 ECR HS ↓

B9-0083/2021 Renew HS ↓

B9-0084/2021 S&D HS ↓

B9-0086/2021 PPE HS ↓

Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left, S&D:
overweging F
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de rechtmatigheid van bewaring en het recht op 

een eerlijk proces binnen een redelijke termijn (artikel 5, lid 4, EVRM)”
2e deel deze woorden
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28. Mensenrechtensituatie in Vietnam, met name het geval van 
mensenrechtenjournalisten Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh 
Tuan

Ontwerpresoluties: B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, 
B9-0079/2021, B9-0081/2021, B9-0082/2021

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0077/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, leden)

3 The Left HS - 94, 568, 23

10 The Left HS - 32, 606, 47

11 The Left HS - 61, 562, 62

na § 1

12 The Left HS - 31, 630, 24

na § 3 4 The Left HS - 69, 594, 22

na § 4 6 The Left HS - 26, 608, 50

§ 7 2 ID HS - 302, 370, 9

7 The Left HS - 51, 614, 20na § 11

5 The Left HS - 54, 553, 78

§ 8 8 The Left HS - 94, 534, 55

na § 8 9 The Left HS - 94, 538, 52

na overw J 1 ID HS - 317, 363, 3

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 592, 32, 58

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0075/2021 ID HS ↓

B9-0076/2021 The Left HS ↓

B9-0077/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0078/2021 ECR HS ↓

B9-0079/2021 S&D HS ↓

B9-0081/2021 Renew HS ↓

B9-0082/2021 PPE HS ↓


