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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. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Álvaro Amaro

Verslag: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021) (geheime stemming (artikel 191 van het Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpbesluit Geh. S + 685, 3, 4

2. Europese Centrale Bank: benoeming van de vicevoorzitter van de raad van 
toezicht

Verslag: Irene Tinagli (A9-0007/2021) (geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Benoeming van Frank 
Elderson Geh. S + 571, 71, 50

3. Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (codificatie) 
***I

Verslag: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

enkele stemming HS + 601, 77, 14

4. Instelling van de faciliteit voor herstel en veerkracht ***I

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

voorlopig akkoord en verklaringen

voorlopig akkoord 2 commissie HS + 582, 40, 69

gezamenlijke 
verklaring

3 commissie HS + 606, 64, 21
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

gezamenlijke 
verklaring

4 commissie HS + 643, 12, 36

verklaringen van de 
Commissie 5 commissie HS + 615, 56, 20

Ontwerp van wetgevingshandeling

gehele tekst 2DD1 commissie HS ↓

9 The Left HS ↓art 3, § 1

2DD2 commissie HS ↓

10S The Left HS ↓art 9

2DD3 commissie HS ↓

6 The Left HS ↓

7 The Left HS ↓

na overw 6

8 The Left HS ↓

voorstel van de Commissie HS ↓

5. Europese Centrale Bank – jaarverslag 2020

Verslag: Sven Simon (A9-0002/2021)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

5 The Left HS - 223, 441, 33

6 The Left HS - 148, 455, 94

na § 1

26 leden HS + 368, 291, 38
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 5 20 ID HS - 178, 477, 38

na § 5 27 leden HS - 322, 342, 33

na § 8 7 The Left HS - 328, 338, 31

8 The Left HS - 77, 523, 97na § 11

9 The Left HS - 83, 476, 138

na § 12 10 The Left HS - 174, 385, 138

na § 13 1 The Left HS - 190, 493, 14

11 The Left HS - 174, 354, 169na § 14

21 ID HS - 157, 492, 43

na § 18 24 Renew HS - 201, 336, 159

12 The Left HS - 307, 386, 4

so

1/HS + 540, 33, 124

§ 19

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 542, 46, 109

13 The Left HS - 301, 384, 12na § 19

28 leden HS + 315, 286, 96

14 The Left HS - 304, 382, 10§ 20

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 545, 61, 91

§ 28 22 ID HS - 146, 532, 17

§ 29 15 The Left HS - 243, 282, 172

na § 32 23 ID HS - 144, 536, 15

na § 33 29 leden HS + 375, 261, 61

16 The Left HS - 229, 355, 113na § 35

17 The Left HS - 219, 454, 24
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 677, 17, 3

§ 36 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 645, 17, 35

§ 37 18 The Left HS + 392, 295, 10

na § 37 19 The Left HS + 411, 276, 10

na overw J 2 The Left HS - 313, 372, 12

overw K 3 The Left HS - 278, 389, 30

na overw K 25 leden HS + 367, 284, 46

na overw O 4 The Left HS + 355, 331, 11

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 533, 94, 63

Verzoeken om aparte stemming
ID: § 20

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 19
1e deel “neemt kennis van de toezegging van president Lagarde om klimaatvriendelijke 

wijzigingen in de activiteiten van de ECB te onderzoeken en “alle mogelijkheden te 
verkennen om klimaatverandering te bestrijden”;”

2e deel “verzoekt de ECB haar onderpandkader af te stemmen op aan klimaatverandering 
gerelateerde risico’s en bekend te maken wat de mate van afstemming met de 
Overeenkomst van Parijs is, alsook in kaart te brengen hoe het staat met de 
afstemming in kwestie in het banksector in het algemeen;”

§ 36
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “is het verder met president Lagarde eens dat de 

ECB beter met de burgers moet communiceren over de gevolgen van haar beleid;”
2e deel deze woorden
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6. Nieuw actieplan voor de circulaire economie

Verslag: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 667, 8, 21

§ 32 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 379, 306, 12

so

1/HS + 606, 62, 29

§ 33 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 400, 288, 9

so

1/HS + 692, 4, 1

§ 34 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 434, 209, 54

so

1/HS + 642, 50, 5

§ 36 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 417, 275, 5

so

1/HS + 636, 54, 7

§ 38 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 366, 319, 12

so

1/HS + 564, 77, 56

§ 53 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 405, 250, 42

so

1/HS + 651, 8, 38

§ 63 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 525, 144, 28

§ 119 1 leden HS + 358, 312, 27

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 574, 22, 95
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Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
§ 32
1e deel gehele tekst zonder het woord: “verplichte”
2e deel dit woord

§ 33
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “(d.w.z. de verwachte levensduur van het 

product)”, “zowel”, “als de regels inzake omkering van de bewijslast uit te breiden” 
en “en rechtstreekse aansprakelijkheid van de producent in te voeren”

2e deel deze woorden

§ 34
1e deel “dringt aan op wetgevende maatregelen om een einde te maken aan geplande 

veroudering”
2e deel “ook door dergelijke praktijken op te nemen in bijlage I bij Richtlijn 2005/29/EG”

§ 36
1e deel gehele tekst zonder het woord: “verplichte”
2e deel dit woord

§ 38
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “een wetgevingsvoorstel” en “over”
2e deel deze woorden

§ 53
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en belastingen”
2e deel deze woorden

§ 63
1e deel gehele tekst zonder het woord: “verplichte”
2e deel dit woord

7. Uitvoering van de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel

Verslag: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 673, 6, 18

2/HS + 554, 111, 31

3/HS + 560, 130, 7

§ 6 § oorspronkelijke 
tekst

4/HS + 577, 102, 18
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 20 10/rev The Left HS - 210, 255, 225

so

1/HS + 666, 6, 25

§ 21 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 585, 40, 71

so

1/HS + 675, 13, 9

§ 22 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 495, 143, 56

§ 25 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 511, 106, 77

na § 30 1 ID HS - 125, 518, 52

2S ID HS - 138, 523, 34

so

1/HS + 612, 47, 38

§ 37

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 356, 307, 34

3 ID HS - 163, 516, 16§ 41

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 368, 271, 55

so

1/HS + 657, 15, 25

§ 44 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 550, 100, 45

so

1/HS + 688, 5, 4

§ 46 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 568, 127, 2

so

1/HS + 661, 8, 28

§ 49 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 582, 108, 7
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 686, 5, 6

§ 55 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 659, 20, 18

so

1/HS + 656, 6, 35

§ 56 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 477, 203, 17

§ 57 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 562, 127, 8

so

1/HS + 606, 68, 22

§ 59 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 539, 100, 58

6 Verts/ALE,
The Left

HS - 340, 347, 10

so

1/HS + 680, 14, 3

§ 60

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 582, 32, 83

§ 67 7 Verts/ALE,
The Left

HS - 193, 483, 21

8 Verts/ALE,
The Left

HS - 186, 500, 9

so

1/HS + 645, 16, 36

2/HS + 480, 199, 17

§ 68

§ oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 589, 93, 14

§ 71 9 Verts/ALE,
The Left

HS - 170, 508, 19

4S ID HS - 161, 521, 13§ 72

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 364, 311, 21
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 78 5 ID HS - 169, 521, 5

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 571, 61, 59

Verzoeken om aparte stemming
PPE: §§ 25, 37, 41, 72
Verts/ALE, The Left: § 57
ECR: §§ 25, 41, 72

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 55
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “zoals arbeidsuitbuiting in de landbouwsector”
2e deel deze woorden

Verts/ALE:
§ 21
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “aangezien Europol heeft gemeld er lidstaten zijn 

waar prostitutie legaal is en dat het hierdoor voor mensenhandelaren veel 
makkelijker is om gebruik te maken van een legale omgeving om hun slachtoffers 
uit te buiten; herinnert aan de vaststelling van Europol dat in een aantal EU-lidstaten 
waar prostitutie legaal is, verdachten kinderen konden uitbuiten naast volwassen 
slachtoffers; onderstreept dat mensenhandel wordt aangedreven door de hoge 
winsten voor mensenhandelaren en door de vraag, die alle vormen van uitbuiting 
aanmoedigt; benadrukt dat het gebruik van legale ondernemingen als dekmantel 
voor uitbuitingsactiviteiten onder mensenhandelaren gemeengoed is;”

2e deel deze woorden

ECR:
§ 37
1e deel “verzoekt de lidstaten het recht op gezinsleven van slachtoffers van mensenhandel te 

waarborgen”
2e deel “en de mogelijke uitbreiding te beoordelen van de internationale bescherming die 

aan slachtoffers wordt verleend naar hun familieleden; verzoekt de lidstaten de 
procedures voor gezinshereniging te versnellen voor familieleden van slachtoffers 
die gevaar lopen in het land van herkomst;”

ID:
§ 44
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het vermoeden van minderjarigheid toe te passen”
2e deel deze woorden
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§ 59
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “betreurt het feit dat slachtoffers nog altijd te 

maken krijgen met strafrechtelijke vervolgingen en veroordelingen voor misdrijven 
die ze hebben gepleegd onder dwang, veelal in verband met het feit dat zij illegaal 
het grondgebied van een lidstaat hebben betreden, hetgeen vaak onlosmakelijk 
verbonden is met hun situatie als slachtoffer van mensenhandel; verzoekt de 
lidstaten duidelijke bepalingen vast te stellen over het niet-vervolgen of niet-
bestraffen van slachtoffers van mensenhandel en over het loskoppelen van de 
bescherming van slachtoffers van samenwerking met wetshandhavingsinstanties, 
waardoor de bewijslast momenteel volledig rust op de slachtoffers;”

2e deel deze woorden

Verts/ALE, The Left:
§ 6
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “regels inzake wettelijke aansprakelijkheid vast te 

stellen voor technologiebedrijven die aan uitbuiting gerelateerd materiaal hosten”, 
“internetproviders” en “en op technologie gebaseerde oplossingen, bijvoorbeeld”

2e deel “regels inzake wettelijke aansprakelijkheid vast te stellen voor technologiebedrijven 
die aan uitbuiting gerelateerd materiaal hosten”

3e deel “internetproviders”
4e deel “en op technologie gebaseerde oplossingen, bijvoorbeeld”

§ 46
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “bij het opnemen van de biometrische gegevens”
2e deel deze woorden

§ 49
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “dringt erop aan dat de internetplatforms bijzondere 

aandacht besteden aan de ontwikkeling van adequate instrumenten; vraagt dat in het 
kader van de nieuwe wet inzake digitale diensten het hanteren van deze methoden 
met gebruikmaking van cybergeweld wordt aangepakt;”

2e deel deze woorden

§ 60
1e deel “betreurt het feit dat de identiteitsgegevens van slachtoffers van mensenhandel 

worden opgenomen in de processen-verbaal van de politie en openbaar worden 
gemaakt tijdens de rechtszittingen, waardoor slachtoffers niet vrijuit kunnen spreken 
of beschermd kunnen worden tegen vergelding;”

2e deel “spoort de lidstaten aan om de naam en andere identiteitsgegevens van slachtoffers 
op te slaan in afzonderlijke bestanden die toegankelijk zijn voor de politie en het 
openbaar ministerie, maar niet mogen worden ingezien door de personen die worden 
verdacht van mensenhandel of hun advocaten, met eerbiediging van het recht op een 
eerlijk proces;”

Verts/ALE, ECR, The Left:
§ 22
1e deel gehele tekst zonder het woord: “bewuste”
2e deel dit woord
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§ 56
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “bewuste” en “bewust”
2e deel deze woorden

ECR, The Left:
§ 68
1e deel gehele tekst zonder het woord: “bewuste” (twee keer)
2e deel “bewuste” (eerste vermelding)
3e deel “bewuste” (tweede vermelding)

8. Tenuitvoerlegging van artikel 43 van de richtlijn asielprocedures

Verslag: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 532, 103, 59

§ 4 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 532, 113, 50

na § 4 2 ECR HS - 164, 516, 15

§ 5 6 ID HS - 158, 523, 11

na § 5 1 ECR HS - 163, 524, 8

§ 6 7 ID HS - 120, 531, 41

§ 9 8 ID HS - 170, 521, 1

§ 10 9 ID HS - 148, 535, 9

so

1/HS + 532, 150, 12

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 510, 163, 22

na § 16 3 ECR HS - 154, 518, 23

so

1/HS + 674, 6, 15

§ 19 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 521, 123, 49
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 19 10 ID HS - 174, 516, 2

§ 22 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 518, 163, 14

overw B 4 ID HS - 150, 529, 12

overw G 5 ID HS - 149, 532, 10

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 505, 124, 55

Verzoeken om aparte stemming
ECR: § 22

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 4
1e deel “benadrukt dat grensprocedures momenteel een uitzondering vormen op de wettelijk 

vastgelegde regel dat asielzoekers het recht hebben om het grondgebied van een 
lidstaat binnen te komen; merkt op dat veel verzoeken om internationale 
bescherming aan de grens of in een transitzone van een lidstaat worden gedaan 
voordat een beslissing over de toegang van de verzoeker is genomen; merkt op dat 
de lidstaten in dergelijke gevallen alleen in grensprocedures mogen voorzien in de 
gevallen die uitputtend zijn vermeld in artikel 31, lid 8, en artikel 33 van de richtlijn 
asielprocedures en in overeenstemming met de fundamentele beginselen en 
waarborgen van hoofdstuk II van die richtlijn; stelt vast dat de omzetting en 
toepassing van grensprocedures in het kader van de richtlijn asielprocedures van 
lidstaat tot lidstaat verschilt, met een gebrek aan uniformiteit in de EU tot gevolg; 
stelt vast dat de meeste lidstaten slechts in een klein aantal gevallen grensprocedures 
toepassen en dat meerdere lidstaten helemaal geen grensprocedures gebruiken; 
benadrukt echter dat drie van de zeven in de Europese uitvoeringsanalyse van de 
EPRS onderzochte lidstaten grensprocedures toepassen die verder gaan dan de in 
artikel 43 van de richtlijn asielprocedures genoemde gronden, en roept deze lidstaten 
op om dit niet te doen;”

2e deel “dringt er bovendien bij de lidstaten op aan geen grensprocedures aan de 
binnengrenzen toe te passen;”

§ 16
1e deel “acht het belangrijk dat er een onafhankelijk toezichtmechanisme wordt opgericht en 

roept de lidstaten op om toezichthoudende instanties ongehinderde toegang te 
verlenen tot grensvoorzieningen om de doeltreffende bescherming van de 
grondrechten en de systematische melding van schendingen te verzekeren, 
overeenkomstig de aanbevelingen van het FRA in zijn verslag over problemen in 
verband met de grondrechten aan landgrenzen;”

2e deel “is van mening dat onafhankelijke en bevoegde nationale 
mensenrechteninstellingen, ngo’s, EU-agentschappen zoals het FRA en 
internationale organisaties zoals het UNHCR deel moeten uitmaken van deze 
toezichthoudende instanties;”
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§ 19
1e deel “herinnert eraan dat in artikel 25, lid 6, onder b), van de richtlijn asielprocedures een 

beperkt aantal omstandigheden is vastgesteld waarin de lidstaten de verzoeken van 
niet-begeleide minderjarigen in een grensprocedure mogen behandelen; beklemtoont 
dat de onderzochte lidstaten geen passende methoden voor leeftijdsbepaling hebben 
ingevoerd; roept de lidstaten op om de eerbiediging van het belang van het kind te 
waarborgen en om kinderen te beschermen, met inbegrip van slachtoffers van 
mensenhandel; benadrukt dat de lidstaten uit hoofde van de richtlijn asielprocedures 
de mogelijkheid hebben om niet-begeleide minderjarigen vrij te stellen van de 
grensprocedure en hun verzoeken in het kader van de reguliere asielprocedure te 
behandelen;”

2e deel “roept de lidstaten op om niet-begeleide minderjarigen vrij te stellen van 
grensprocedures;”

9. Toegang van het publiek tot documenten voor de jaren 2016-2018

Verslag: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 2 2 ID HS - 147, 527, 19

na § 3 10 ECR HS + 658, 28, 10

na § 10 3 ID HS - 164, 504, 23

so

1/HS + 685, 6, 5

§ 13 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 576, 98, 22

4S PPE HS + 432, 252, 10

so

1/HS ↓

§ 15

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS ↓
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 16 5 PPE HS + 659, 11, 26

na § 22 11 ECR HS - 130, 555, 11

na § 24 12 ECR HS + 649, 22, 25

§ 37 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 566, 83, 47

6 PPE HS + 369, 323, 4

so

1/HS ↓

2/HS ↓

§ 43

§ oorspronkelijke 
tekst

3/HS ↓

na § 44 1 The Left HS + 644, 39, 12

13 ECR HS + 643, 23, 29

14 ECR HS - 132, 554, 9

na § 45

15 ECR HS - 132, 555, 8

na visum 10 7 ECR HS - 325, 334, 36

8 ECR HS - 129, 558, 8na overw I

9 ECR HS - 132, 555, 8

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 676, 14, 1

Verzoeken om aparte stemming
ID: § 37
PPE: § 43
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Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
§ 13
1e deel “wijst op zijn herziene Reglement, op grond waarvan de leden verzocht wordt om 

systematisch alleen belangenvertegenwoordigers te ontmoeten die in het 
transparantieregister zijn ingeschreven; herinnert er tevens aan dat de leden verzocht 
wordt alle geplande bijeenkomsten met belangenvertegenwoordigers die onder het 
transparantieregister vallen, te publiceren op internet, terwijl rapporteurs, 
schaduwrapporteurs en commissievoorzitters voor elk verslag alle geplande 
bijeenkomsten met belangenvertegenwoordigers die onder het transparantieregister 
vallen op internet moeten publiceren;”

2e deel “wijst er in dit verband echter op dat het verkozen vertegenwoordigers vrijstaat om 
zonder enige beperking bijeen te komen met iedereen die zij relevant en belangrijk 
achten voor hun politieke werkzaamheden;”

ID:
§ 15
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en zijn voorbereidende organen”
2e deel deze woorden

§ 43
1e deel “is ingenomen met de onderzoeken die de Europese Ombudsman heeft ingesteld 

naar de wanpraktijken bij het agentschap Frontex op het gebied van publieke 
toegang tot documenten;”

2e deel “dringt er bij het agentschap op aan zijn juridische en morele verplichtingen na te 
komen door toegang te verschaffen en beschikbare documenten te publiceren;” 
zonder de woorden “en morele”

3e deel “en morele”

10. Terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder 
werkenden

Verslag: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

alternatieve 
ontwerpresolutie

1 ID HS - 93, 592, 11

so

1/HS + 648, 8, 39

§ 4 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 453, 191, 48

so

1/HS + 395, 249, 52

§ 20 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 319, 320, 57
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 27 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 391, 224, 81

so

1/HS + 575, 37, 84

§ 33 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 355, 332, 9

§ 34 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 376, 295, 24

§ 36 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 410, 176, 109

§ 37 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 429, 193, 73

§ 38 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 468, 171, 57

§ 40 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 380, 225, 90

§ 41 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 409, 199, 87

so

1/HS + 626, 41, 29

§ 42 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 408, 254, 34

so

1/HS + 661, 20, 15

2/HS + 442, 230, 24

§ 48 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 549, 71, 76

§ 50 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 538, 135, 22

so

1/HS + 646, 20, 30

§ 56 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 463, 127, 105
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 567, 69, 60

§ 64 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 349, 316, 31

so

1/HS + 528, 93, 75

§ 67 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 368, 287, 40

so

1/HS + 441, 227, 28

§ 71 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 594, 68, 34

§ 72 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 614, 60, 22

§ 82 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 451, 188, 57

so

1/HS + 679, 9, 8

§ 83 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 591, 75, 30

§ 90 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 383, 297, 16

§ 102 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 341, 267, 88

so

1/HS + 628, 23, 45

2/HS + 481, 189, 26

§ 103 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 396, 257, 43

so

1/HS + 621, 5, 70

§ 108 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 385, 229, 82
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 650, 23, 22

§ 110 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 350, 310, 34

so

1/HS + 639, 28, 28

2/HS + 386, 264, 45

§ 111 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 426, 227, 42

so

1/HS + 598, 81, 16

overw BK § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 388, 259, 48

ontwerpresolutie (commissie EMPL) (gehele tekst) HS + 365, 118, 208

Verzoeken om aparte stemming
leden: §§ 20, 27, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 50, 72, 82, 90, 102

Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
overweging BK
1e deel “overwegende dat aanvullend inkomen, meer flexibiliteit, het opdoen van ervaring, 

het aantrekken van klanten en het ontbreken van kansen op de traditionele 
arbeidsmarkt de belangrijkste redenen lijken te zijn om platformwerk te verrichten; 
overwegende dat platformwerk doorgaans gunstig is voor de integratie op de 
arbeidsmarkt;”

2e deel “overwegende dat platformwerk heterogeen is en dat bijgevolg een uniforme 
oplossing de opkomst van belangrijke vormen van werk zou ondermijnen;”

§ 4
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “– waartoe oudere vrouwen, alleenstaande 

vrouwen, vrouwen met kinderen en alleenstaande moeders behoren, alsook 
vrouwelijke vluchtelingen en migranten, vrouwen met een donkere huidskleur, 
vrouwen die tot etnische minderheden behoren, homoseksuele, biseksuele en 
transgendervrouwen en vrouwen met een handicap –”

2e deel deze woorden

§ 20
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “dat in de Europese Verdragen een protocol inzake 

sociale vooruitgang moet worden opgenomen om te waarborgen dat”
2e deel deze woorden
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§ 33
1e deel gehele tekst zonder het woorddeel: “rechts-” in “rechtskader”
2e deel dit woorddeel

§ 42
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het concurrentievermogen”
2e deel deze woorden

§ 48
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “nulurencontracten” en “en dat beroepsgerelateerde 

opleidingen onder werktijd moeten plaatsvinden”
2e deel “nulurencontracten”
3e deel “en dat beroepsgerelateerde opleidingen onder werktijd moeten plaatsvinden”

§ 56
1e deel “benadrukt dat de regels inzake gelijkheid moeten worden nageleefd, dat alle 

vormen van discriminatie, met name op het gebied van loon en arbeidsvoorwaarden, 
moeten worden aangepakt, dat gelijke kansen moeten worden geboden en dat 
lacunes in de wetgeving die kansarme groepen treffen, moeten worden gedicht;”

2e deel “roept voorts op tot deblokkering van de horizontale antidiscriminatierichtlijn;”

§ 64
1e deel gehele tekst zonder het woord: “bindende”
2e deel dit woord

§ 67
1e deel “vreest dat atypisch en onzeker werk als gevolg van de COVID-19-crisis toeneemt; 

benadrukt dat het wettelijk minimumloon moet gelden voor alle werknemers”
2e deel “met inbegrip van de momenteel uitgesloten categorieën werknemers, zoals 

atypische werknemers;”

§ 71
1e deel “dring er bij de lidstaten op aan het gebruik van nulurencontracten geleidelijk af te 

schaffen;”
2e deel “roept de Commissie en de lidstaten ertoe op onvrijwillig deeltijdwerk aan te 

pakken, zich krachtig in te zetten voor de bevordering van arbeidscontracten voor 
onbepaalde tijd, en het gebruik van telkens verlengde tijdelijke contracten te 
beperken;”

§ 83
1e deel “is van mening dat bedrijven stages niet als gratis arbeid moeten beschouwen, maar 

als investering; herinnert eraan dat jonge stagiairs vaak geen ander inkomen hebben; 
is van mening dat stagiairs een waardevol en essentiële bijdrage leveren waarvoor zij 
betaald moeten worden;”

2e deel “verzoekt de Commissie en de lidstaten onbetaalde stages een halt toe te roepen en 
hoogwaardige stages met een fatsoenlijke beloning te garanderen;”
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§ 103
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de Commissie en de lidstaten erop toe te 

zien dat geen financiële ondersteuning wordt verstrekt aan ondernemingen die zijn 
geregistreerd in de landen die zijn opgenomen in bijlage I bij de conclusies van de 
Raad over de herziene EU-lijst van jurisdicties die niet coöperatief zijn op 
belastinggebied;” en “en afzien van de terugkoop van bedrijfsaandelen of het 
uitkeren van bonussen aan de directie of van dividenden aan aandeelhouders;”

2e deel “verzoekt de Commissie en de lidstaten erop toe te zien dat geen financiële 
ondersteuning wordt verstrekt aan ondernemingen die zijn geregistreerd in de landen 
die zijn opgenomen in bijlage I bij de conclusies van de Raad over de herziene EU-
lijst van jurisdicties die niet coöperatief zijn op belastinggebied;”

3e deel “en afzien van de terugkoop van bedrijfsaandelen of het uitkeren van bonussen aan 
de directie of van dividenden aan aandeelhouders;”

§ 108
1e deel “benadrukt dat werknemers met een laag inkomen meer risico lopen op blootstelling 

aan COVID-19 doordat zij werken in sectoren waar substantieel meer contact tussen 
mensen plaatsvindt, zoals de zorg of de vervoersector, of doordat zij werk aannemen 
via onlineplatforms waarbij zij niet de mogelijkheid hebben om thuis te werken;”

2e deel “is zeer kritisch over de trage classificatie van COVID-19 in de richtlijn betreffende 
biologische agentia; verlangt dringend een herziening van de richtlijn betreffende 
biologische agentia, zodat deze wordt aangepast aan wereldwijde pandemieën en 
andere uitzonderlijke omstandigheden teneinde werknemers zo spoedig mogelijk 
volledig te beschermen tegen blootstellingsrisico’s;”

§ 110
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “een voorstel voor een richtlijn inzake 

werkgerelateerde stress op te stellen, en daarin richtsnoeren op te nemen voor 
bedrijven om”

2e deel deze woorden

§ 111
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “gericht is op het uitbannen van armoede en 

sociaaleconomische ongelijkheid, en” en “benadrukt dat het volledige Europees 
Parlement betrokken moet worden bij het toezicht op het herstelplan, zowel vooraf 
als achteraf, en dat al zijn verkozen leden een formele rol moeten krijgen, zodat een 
volledig democratische en transparante beoordeling en dito uitvoeringsproces 
gewaarborgd zijn.”

2e deel “gericht is op het uitbannen van armoede en sociaaleconomische ongelijkheid, en” 
3e deel “benadrukt dat het volledige Europees Parlement betrokken moet worden bij het 

toezicht op het herstelplan, zowel vooraf als achteraf, en dat al zijn verkozen leden 
een formele rol moeten krijgen, zodat een volledig democratische en transparante 
beoordeling en dito uitvoeringsproces gewaarborgd zijn.”
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11. De gevolgen van COVID-19 voor jongeren en sport

Ontwerpresolutie: B9-0115/2021

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0115/2021
(commissie CULT)

§ 1 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 673, 8, 13

so

1/HS + 658, 17, 20

§ 5 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 555, 83, 57

§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 589, 80, 26

so

1/HS + 675, 7, 11

§ 11 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 542, 138, 14

§ 13 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 688, 3, 4

§ 14 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 656, 2, 37

§ 15 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 679, 6, 10

so

1/HS + 685, 7, 3

2/HS + 672, 18, 5

3/HS + 547, 140, 8

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

4/HS + 571, 20, 104

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 592, 42, 57

Verzoeken om aparte stemming
ID: §§ 1, 7, 11, 13, 14, 15
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Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 11
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “jonge migranten en vluchtelingen, en jonge leden 

van de LGTBIQ+-gemeenschap”
2e deel deze woorden

ID:
§ 5
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “strengere beperkingen op de verlening van visa 

aan vrijwilligers uit partnerlanden”
2e deel deze woorden

ECR, ID:
§ 16
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “zoals wederzijds respect en begrip, solidariteit, 

diversiteit, rechtvaardigheid, samenwerking en burgerzin bevordert en bijbrengt”, 
“en samenhang en de integratie van migranten en vluchtelingen bevordert” en 
“verzoekt de Commissie in dit verband inclusie door sport te bevorderen en nieuwe 
wegen te verkennen om het effect en bereik ervan te maximaliseren; dringt aan op 
meer steun voor gezinnen met een laag inkomen, zodat hun kinderen kunnen 
deelnemen aan sport en andere vrijetijdsactiviteiten;”

2e deel “zoals wederzijds respect en begrip, solidariteit, diversiteit, rechtvaardigheid, 
samenwerking en burgerzin bevordert en bijbrengt”

3e deel “en samenhang en de integratie van migranten en vluchtelingen bevordert”
4e deel “verzoekt de Commissie in dit verband inclusie door sport te bevorderen en nieuwe 

wegen te verkennen om het effect en bereik ervan te maximaliseren; dringt aan op 
meer steun voor gezinnen met een laag inkomen, zodat hun kinderen kunnen 
deelnemen aan sport en andere vrijetijdsactiviteiten;”

12. Markten voor financiële instrumenten ***I

Verslag: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 12 commissie HS + 339, 294, 57

13. EU-herstelprospectus en gerichte aanpassingen voor financiële tussenpersonen om 
bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie ***I

Verslag: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Voorlopig akkoord en verklaring
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

voorlopig akkoord 2 commissie HS + 585, 50, 55

verklaring van de 
Commissie 3 commissie HS + 557, 36, 96

14. Regels voor slotgebruik op luchthavens in de Unie: tijdelijke ontheffing ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD))

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

gehele tekst

1

PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
ECR

HS + 689, 3, 1

voorstel van de Commissie HS + 683, 3, 4

15. Tijdelijke maatregelen in verband met de geldigheid van certificaten en 
getuigschriften (Omnibus II) ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD))

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 676, 1, 16

2/HS + 569, 108, 16

3/HS + 568, 108, 17

4/HS + 568, 109, 16

gehele tekst 1 PPE, S&D, 
Renew, ECR

5/HS + 638, 39, 16

voorstel van de Commissie HS + 647, 24, 19

Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left:
amendement 1
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1e deel gehele tekst zonder de woorden: “juni” (in de overwegingen 9, 10, 20 en in artikel 4, 
§ 1, artikel 4, § 2, artikel 4, § 3, artikel 4, § 4, artikel 4, § 6, artikel 5, § 1, artikel 5, 
§ 2, artikel 5, § 3, artikel 5, § 5, artikel 9, § 1, artikel 9, § 2, artikel 9, § 3, artikel 9, 
§ 5, artikel 10, § 1, artikel 10, § 2, artikel 10, § 3, artikel 10, § 5, artikel 15, § 1, 
artikel 15, § 2, artikel 15, § 3, artikel 15, § 5, artikel 16, § 1, artikel 16, § 2, 
artikel 16, § 3, en artikel 16, § 5), “tien maanden” (in de overwegingen 9, 10, 13, 20 
en in artikel 4, § 1, artikel 4, § 4, artikel 5, § 1, artikel 5, § 2, artikel 5, § 3, artikel 9, 
§ 1, artikel 9, § 2, artikel 9, § 3, artikel 10, § 1, artikel 10, § 2, artikel 10, § 3, 
artikel 15, § 1, artikel 15, § 2, artikel 15, § 3, artikel 16, § 2, en artikel 16, § 3), 
“31 mei” (in overweging 22 en in artikel 2, § 7, artikel 3, § 3, artikel 4, § 4, artikel 5, 
§ 3, artikel 7, § 3, artikel 8, § 3, artikel 9, § 3, artikel 10, § 3, artikel 11, § 3, 
artikel 14, § 2, artikel 15, § 3, artikel 16, § 3, en artikel 17, § 3) en “september” (in 
artikel 16, § 1, en artikel 16, § 2)

2e deel “juni” (in de overwegingen 9, 10, 20 en in artikel 4, § 1, artikel 4, § 2, artikel 4, § 3, 
artikel 4, § 4, artikel 4, § 6, artikel 5, § 1, artikel 5, § 2, artikel 5, § 3, artikel 5, § 5, 
artikel 9, § 1, artikel 9, § 2, artikel 9, § 3, artikel 9, § 5, artikel 10, § 1, artikel 10, 
§ 2, artikel 10, § 3, artikel 10, § 5, artikel 15, § 1, artikel 15, § 2, artikel 15, § 3, 
artikel 15, § 5, artikel 16, § 1, artikel 16, § 2, artikel 16, § 3, en artikel 16, § 5)

3e deel “tien maanden” (in de overwegingen 9, 10, 13, 20 en in artikel 4, § 1, artikel 4, § 4, 
artikel 5, § 1, artikel 5, § 2, artikel 5, § 3, artikel 9, § 1, artikel 9, § 2, artikel 9, § 3, 
artikel 10, § 1, artikel 10, § 2, artikel 10, § 3, artikel 15, § 1, artikel 15, § 2, 
artikel 15, § 3, artikel 16, § 2, en artikel 16, § 3)

4e deel “31 mei” (in overweging 22 en in artikel 2, § 7, artikel 3, § 3, artikel 4, § 4, artikel 5, 
§ 3, artikel 7, § 3, artikel 8, § 3, artikel 9, § 3, artikel 10, § 3, artikel 11, § 3, 
artikel 14, § 2, artikel 15, § 3, artikel 16, § 3, en artikel 17, § 3)

5e deel “september” (in artikel 16, § 1, en artikel 16, § 2)

16. Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne

Verslag: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

12 PPE HS + 587, 63, 33

so

1/HS ↓

§ 1

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS ↓

13 PPE HS + 595, 15, 73§ 2

40 The Left HS - 28, 570, 85

na § 14 41 The Left HS - 43, 587, 53

§ 17 14 PPE HS + 592, 71, 20

§ 19 15 PPE HS + 582, 74, 27

§ 20 42S The Left HS - 99, 572, 11
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

43S The Left HS - 83, 583, 16§ 21

16 PPE HS + 587, 75, 21

§ 22 44S The Left HS - 97, 573, 12

§ 23 45S The Left HS - 87, 584, 12

na § 23, kopje 3 bis 17 PPE HS + 567, 30, 84

§ 24 46 The Left HS - 69, 584, 30

§ 25 47S The Left HS - 49, 597, 36

48 The Left HS + 441, 152, 88na § 25

49 The Left HS - 285, 289, 106

§ 26 50 The Left HS - 28, 585, 70

51 The Left HS - 33, 601, 48§ 27

18 PPE HS + 586, 74, 23

§ 29 52 The Left HS - 32, 607, 44

§ 31 53S The Left HS - 62, 590, 31

§ 32 54S The Left HS - 59, 604, 20

55S The Left HS - 62, 582, 37§ 33

19 PPE HS + 589, 63, 30

§ 34 56 The Left HS - 48, 605, 29

na § 36, kopje 4 20 PPE HS + 666, 14, 3

1 Renew HS + 334, 322, 27

so

1/HS ↓

§ 38

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS ↓

na § 38 2 S&D HS + 577, 70, 36

57 The Left HS - 36, 562, 83§ 52

5 ECR HS + 535, 104, 42
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 54 58 The Left HS - 59, 588, 35

so

1/HS + 628, 15, 40

§ 55 59 The Left

2/HS - 239, 332, 112

§ 56 60S The Left HS - 60, 605, 17

§ 57 61 The Left HS - 61, 582, 40

§ 58 6 ECR HS + 531, 106, 44

§ 59 62 The Left HS - 47, 599, 36

63 The Left HS - 66, 598, 19§ 60

21 PPE HS + 585, 76, 22

na § 63 64 The Left HS - 53, 526, 104

§ 64 3 S&D HS + 617, 48, 18

§ 65 65 The Left HS - 31, 586, 66

na § 66, kopje 5 bis 22 PPE HS + 628, 18, 37

§ 69 66S The Left HS - 37, 591, 55

na § 71 23 PPE HS + 618, 15, 49

na § 72, kopje 5 ter 24 PPE HS + 564, 55, 64

na § 75, kopje 6 25 PPE HS + 652, 7, 24

§ 80 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 549, 91, 42

§ 83 67 The Left HS - 93, 551, 39

§ 89 68 The Left HS + 587, 25, 70

§ 91 26 PPE HS + 657, 21, 4

na § 91 27 PPE HS + 600, 17, 65

§ 94 69 The Left HS - 86, 535, 60

§ 96 70 The Left HS - 79, 577, 26
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 478, 113, 91

na § 102 72 The Left

2/HS - 97, 474, 111

so

1/HS + 583, 76, 23

§ 109 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 484, 121, 74

§ 110 74 The Left HS - 58, 584, 40

na § 122, kopje 8 28 PPE HS + 596, 36, 50

§ 126 75S The Left HS - 41, 605, 37

§ 127 76 The Left HS - 70, 604, 9

§ 128 77 The Left HS - 57, 587, 39

§ 135 78S The Left HS - 75, 561, 47

§ 136 79S The Left HS - 66, 572, 44

na visum 4 29 The Left HS - 69, 568, 46

na visum 8 30 The Left HS - 68, 564, 51

visum 14 7 PPE HS + 562, 26, 95

na visum 21 8 PPE HS + 624, 14, 45

overw A 32 The Left HS - 31, 605, 47

overw B § oorspronkelijke 
tekst

HS + 575, 82, 25

na overw D 33 The Left HS - 23, 622, 37

na overw E 9 PPE HS + 597, 30, 55

overw J 10 PPE HS + 633, 7, 43

overw O 34S The Left HS - 19, 638, 26

na overw O 35 The Left HS - 71, 586, 26

na overw R 36 The Left HS - 72, 587, 24
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na overw S 37 The Left HS - 31, 611, 41

overw T 11 PPE HS + 622, 21, 40

overw Y 38 The Left HS - 49, 607, 27

overw AC 4 ECR HS + 546, 87, 50

na overw AD 39 The Left HS - 52, 597, 33

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 526, 79, 71

Verzoeken om aparte stemming
ID: § 80, overweging B

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 1
1e deel “merkt op dat de associatieovereenkomst/diepe en brede vrijhandelsovereenkomst de 

weerspiegeling vormt van het gemeenschappelijk streven van de EU en Oekraïne 
naar politieke associatie en economische integratie die als blauwdruk kan fungeren 
voor hervormingen, en wijst op het grote belang ervan, vooral in deze buitengewone 
tijden;”

2e deel “dringt erop aan dat de overeenkomst volledig ten uitvoer wordt gelegd en dat het 
potentieel ervan ten volle wordt benut; spoort de Oekraïense autoriteiten voorts aan 
voorrang te blijven geven aan de uitvoering van de overeenkomst, ondanks de 
uitdagingen als gevolg van de COVID-19-pandemie; wijst erop dat de steun van de 
EU aan Oekraïne onderworpen is aan strikte voorwaarden en herhaalt dat Oekraïne 
opnieuw moet aantonen dat het zich inzet voor hervormingen en de naleving van de 
beginselen van de Unie; herhaalt dat de associatieovereenkomst/diepe en brede 
vrijhandelsovereenkomst geactualiseerd moet worden, rekening houdend met 
ontwikkelingen in de regelgevingskaders en de behoeften op het gebied van 
economische ontwikkeling, en met het oog op het versterken van de 
monitoringmechanismen;”

PPE:
§ 38
1e deel “is echter bezorgd over de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 

27 oktober 2020, omdat hierdoor een juridische lacune in de Oekraïense 
anticorruptie-architectuur is ontstaan en het nationaal agentschap voor de preventie 
van corruptie ernstig verzwakt is geraakt; dringt er bij de Oekraïense autoriteiten op 
aan zo spoedig mogelijk in actie te komen om opnieuw een volledig operationele, 
doeltreffende en omvattende institutionele architectuur ter bestrijding van corruptie 
in te voeren, onder meer met betrekking tot de rechterlijke macht, waarbij de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ten opzichte van de uitvoerende macht 
en de wetgevende macht geëerbiedigd moet worden; benadrukt dat het nationaal 
agentschap voor de preventie van corruptie, als het zijn bevoegdheden ten volle kan 
uitoefenen, in dit kader een belangrijke rol speelt en dat het arrest van het 
Grondwettelijk Hof niet mag worden gebruikt om de bevoegdheden van dit 
agentschap te verzwakken of het buitenspel te zetten;”
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2e deel “vertrouwt erop dat de onmiddellijke reacties van diverse politici, met name die van 
leden van het Oekraïens parlement, spoedig zullen uitmonden in nieuwe wetgeving 
waarmee deze juridische leemte, die de bestrijding van corruptie ondermijnt, wordt 
opgevuld;”

amendement 59
1e deel “benadrukt dat in het oosten van Oekraïne meer dan 3,5 miljoen mensen aan beide 

kanten van de grenslijn nog altijd afhankelijk zijn van humanitaire hulp en 
bescherming en met onderbrekingen van de watervoorziening en stroomuitval te 
maken hebben; merkt op dat de huidige COVID-19-pandemie de problemen van 
deze mensen nog heeft verergerd; spoort de Commissie aan haar inspanningen om 
tijdens deze humanitaire crisis bijstand te verlenen in samenwerking met de 
betrokken VN-organen en overeenkomstig het overzicht van de humanitaire 
behoeften op te voeren;”

2e deel “verzoekt de Commissie met klem stappen te ondernemen om de bestaansmiddelen 
van de 1,4 miljoen intern ontheemden te ondersteunen;”

S&D:
amendement 72
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “niet alleen” en “met een pro-Europese benadering, 

maar ook aan ngo’s”
2e deel deze woorden

PPE, S&D:
§ 109
1e deel “wijst op de rol van Oekraïne als een strategisch doorvoerland voor gas, op de 

noodzaak om zijn nationale gastransmissiesysteem te moderniseren en op het belang 
van zijn integratie in de energiemarkt van de EU op basis van de effectieve 
uitvoering van geactualiseerde bijlage XXVII van de associatieovereenkomst; is 
ingenomen met de ondertekening van het door de EU gefaciliteerde 
langetermijncontract voor de doorvoer van gas;”

2e deel “is bezorgd over de aanleg van de Nord Stream 2-pijpleiding en wijst opnieuw op de 
fundamentele politieke, economische en veiligheidsrisico’s ervan op lange termijn; 
merkt op dat de pijpleiding de afhankelijkheid van de EU van Russische 
gasleveringen vergroot, een bedreiging vormt voor de interne markt van de EU, niet 
strookt met het energiebeleid en de strategische belangen van de EU en nadelige 
gevolgen zou kunnen hebben voor het door oorlog verscheurde Oekraïne; verzoekt 
alle belanghebbenden, en met name belanghebbenden uit de lidstaten en Europa, in 
overeenstemming met zijn eerdere standpunten, gebruik te maken van de 
beschikbare juridische clausules om zich uit het project terug te trekken;”

Diversen
Amendement 31 is geannuleerd.
De Fractie The Left heeft haar amendementen 71 en 73 ingetrokken.
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17. Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale 
rechtvaardigheid en veerkracht

Ontwerpresolutie: B9-0108/2021

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0108/2021
(commissie EMPL)

so

1/HS + 665, 12, 15

§ 2 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 595, 85, 12

§ 13 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 340, 295, 57

so

1/HS + 678, 3, 11

§ 15 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 592, 10, 90

so

1/HS + 520, 91, 80

§ 18 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 392, 245, 55

so

1/HS + 653, 31, 7

§ 20 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 553, 54, 84

so

1/HS + 627, 38, 24

§ 21 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 390, 242, 59

so

1/HS + 669, 14, 9

§ 22 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 599, 86, 7

so§ 23 § oorspronkelijke 
tekst

1/HS + 652, 5, 34
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 656, 28, 8

3/HS + 511, 139, 42

4/HS + 515, 137, 40

so

1/HS + 661, 13, 18

§ 26 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 387, 215, 90

§ 28 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 592, 52, 47

so

1/HS + 648, 12, 32

2/HS + 538, 133, 21

§ 45 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 466, 223, 3

so

1/HS + 601, 34, 57

overw L § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 365, 322, 5

so

1/HS + 687, 3, 2

2/HS + 625, 54, 13

overw T § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 617, 55, 20

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 606, 12, 72

Verzoeken om aparte stemming
S&D: § 13
ECR: § 28
ID: overweging L

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
overweging L
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “tegen 2030” en “met 60 %”
2e deel deze woorden
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§ 18
1e deel “pleit voor het deblokkeren van het huidige voorstel over de blauwe kaart”
2e deel “om Europese bedrijven de competenties te verschaffen die zij nodig hebben om 

concurrerend te blijven;”

§ 21
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “wijst op de noodzaak van genderbewuste 

wervings- en selectieprocessen in de particuliere en openbare sector, en met name in 
toekomstgerichte sectoren zoals STEM en de digitale sector, waar vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn;”

2e deel deze woorden

§ 26
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “onder andere via het SURE-instrument”
2e deel deze woorden

ECR:
§ 15
1e deel “benadrukt dat veel burgers waardevolle vaardigheden en ervaring opdoen buiten het 

formele onderwijs- en opleidingsstelsel, bijvoorbeeld in het geval van mantelzorgers 
die personen met een handicap of ouderen verzorgen;”

2e deel “is van mening dat deze informele vaardigheden moeten worden erkend, aangezien 
deze mantelzorgers kunnen helpen hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten;”

ID:
overweging T
1e deel “overwegende dat de bevoegdheid voor beleid inzake onderwijs, opleiding en 

vaardigheden bij de lidstaten ligt;”
2e deel “overwegende dat de EU een belangrijke rol speelt door middel van het 

ondersteunen, coördineren en aanvullen van hetgeen de lidstaten op deze gebieden 
doen;”

3e deel “overwegende dat nieuwe uitdagingen de inzet van Europese instrumenten en 
ondersteunend beleid binnen de Europese onderwijsruimte vergen; overwegende dat 
EU-programma’s zoals Erasmus+, de Europese jongerengarantie en het Europees 
Solidariteitskorps een belangrijke rol spelen in de scholing van jongeren;”

§ 2
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “minderheden (waaronder de Roma) en mensen 

met een migratieachtergrond”
2e deel deze woorden

§ 20
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “door opleiding”
2e deel deze woorden

§ 22
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “of leden van etnische minderheden”
2e deel deze woorden

ECR, ID:
§ 23
1e deel “constateert met grote belangstelling dat de verspreiding van digitale oplossingen 

zoals telewerken kansen biedt en uitdagingen met zich meebrengt waarvoor de 
ontwikkeling van digitale vaardigheden van cruciaal belang is;”
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2e deel “herinnert aan het belang van een Europees wetgevingskader voor de vaststelling 
van de voorwaarden van telewerken en het recht om onbereikbaar te zijn in de hele 
Unie en voor de waarborging van degelijke werk- en arbeidsomstandigheden in de 
digitale economie die wordt aangestuurd door de verwerving van nieuwe 
vaardigheden;” zonder de woorden “een Europees wetgevingskader voor de 
vaststelling van de voorwaarden van telewerken en” en “in de hele Unie”

3e deel “een Europees wetgevingskader voor de vaststelling van de voorwaarden van 
telewerken en”

4e deel “in de hele Unie”

PPE, ID:
§ 45
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “zoals mensen met een handicap, ouderen, 

daklozen, NEET’s en mensen met een migratieachtergrond”
2e deel “zoals mensen met een handicap, ouderen, daklozen, NEET’s”
3e deel “en mensen met een migratieachtergrond”

18. Veiligheid van de kerncentrale in Ostrovets (Belarus)

Ontwerpresolutie: B9-0109/2021

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0109/2021
(commissie ITRE)

ontwerpresolutie
(gehele tekst) HS + 642, 29, 21

19. Humanitaire en politieke situatie in Jemen

Ontwerpresoluties: B9-0118/2021, B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021, 
B9-0127/2021, B9-0129/2021

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0119/2021/REV 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

so

1/HS + 643, 11, 36

2/HS + 637, 14, 39

§ 6 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 422, 230, 38
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 8 19 PPE HS - 325, 350, 15

so

1/HS + 626, 24, 40

na § 8 17 PPE

2/HS + 398, 239, 53

7 The Left HS - 231, 317, 142§ 11

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 407, 114, 168

15 ECR HS + 333, 286, 71

so

1/HS ↓

2/HS ↓

§ 12

§ oorspronkelijke 
tekst

3/HS ↓

na § 13 8 The Left HS - 58, 588, 44

na § 14 9 The Left HS - 56, 598, 36

na § 16 10 The Left HS - 44, 613, 33

na § 18 11 The Left HS - 41, 639, 10

na § 19 12 The Left HS - 45, 598, 47

§ 24 18 PPE HS + 345, 297, 48

overw A 1 The Left HS - 40, 607, 43

2 The Left HS - 44, 600, 46na overw B

16 PPE HS + 326, 311, 53

na overw C 3 The Left HS - 85, 597, 8

na overw D 4 The Left HS - 60, 579, 51

na overw E 5 The Left HS - 61, 581, 48

na overw F 6 The Left HS - 95, 563, 32

na overw G 13 ECR HS - 297, 347, 46
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 601, 51, 37

overw P § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 386, 260, 43

overw S 14 ECR HS - 98, 550, 42

so

1/HS + 671, 17, 2

overw T § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 645, 22, 23

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 638, 12, 44

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0118/2021 ID HS ↓

B9-0119/2021 The Left HS ↓

B9-0121/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0123/2021 PPE HS ↓

B9-0124/2021 S&D HS ↓

B9-0127/2021 Renew HS ↓

B9-0129/2021 ECR HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
ECR: § 11

Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left:
overweging T
1e deel “overwegende dat de verslechtering van de politieke en veiligheidssituatie in Jemen 

heeft geleid tot de uitbreiding en consolidering van de aanwezigheid van 
terroristische groeperingen in het land, waaronder Ansar Al Sharia, ook bekend als 
Al Qaida op het Arabisch Schiereiland, en de zogenoemde Jemen-provincie van 
Da’esh, dat nog steeds kleine delen van het grondgebied controleert,”

2e deel “alsook de militaire vleugel van Hezbollah, dat op de EU-lijst van terroristische 
organisaties staat;”



P9_PV(2021) 02.08-11 (VOT)_NL.docx 38 PE 684.210

ECR:
overweging P
1e deel “overwegende dat het Parlement herhaaldelijk heeft opgeroepen tot een EU-breed 

verbod op de uitvoer, de verkoop, de modernisering en het onderhoud van elke vorm 
van beveiligingsuitrusting voor leden van de coalitie onder leiding van Saudi-
Arabië, met inbegrip van dat land zelf en de VAE, gezien de ernstige schendingen 
van het internationaal humanitair recht en het internationaal recht inzake de 
mensenrechten in Jemen; “overwegende dat sommige lidstaten 
wapenuitvoerverboden hebben opgelegd aan leden van de door Saudi-Arabië geleide 
coalitie, waaronder het Duitse verbod op wapenuitvoer naar Saudi-Arabië en het 
Italiaanse verbod op wapenuitvoer naar Saudi-Arabië en de VAE, en overwegende 
dat andere lidstaten overwegen dit te doen;”

2e deel “overwegende dat sommige lidstaten wapens blijven uitvoeren naar Saudi-Arabië en 
de VAE, welke in Jemen kunnen worden gebruikt, hetgeen in strijd is met het 
juridisch bindende Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad 
over wapenuitvoer;”

S&D:
amendement 17
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “op afstand”
2e deel deze woorden

ECR, ID:
§ 6
1e deel “is ervan overtuigd dat elke langetermijnoplossing gericht moet zijn op de 

onderliggende oorzaken van de instabiliteit in het land en moet voldoen aan de 
legitieme eisen en verlangens van de Jemenitische bevolking; spreekt nogmaals zijn 
steun uit voor alle vreedzame politieke inspanningen ter bescherming van de 
soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Jemen; veroordeelt 
buitenlandse inmenging in Jemen, waaronder de aanwezigheid ter plaatse van 
buitenlandse troepen en huurlingen;” zonder de woorden “en territoriale integriteit”

2e deel “en territoriale integriteit”
3e deel “dringt aan op een onmiddellijke terugtrekking van alle buitenlandse troepen om de 

politieke dialoog tussen Jemenieten te vergemakkelijken;”

Renew, ECR:
§ 12
1e deel “verheugt zich dan ook over het besluit van een aantal lidstaten om een verbod in te 

voeren op de uitvoer van wapens naar Saudi-Arabië en de VAE;”
2e deel “roept alle lidstaten ertoe op de uitvoer van wapens naar alle leden van de coalitie 

onder leiding van Saudi-Arabië stop te zetten; verzoekt de VV/HV verslag uit te 
brengen over de huidige stand van de militaire en veiligheidssamenwerking tussen 
de lidstaten en de leden van de door Saudi-Arabië geleide coalitie;”

3e deel “veroordeelt de levering van aanzienlijke hoeveelheden wapens en onderdelen aan 
de Houthi-beweging door Iraanse personen en entiteiten;”

Diversen
Fabio Massimo Castaldo heeft tevens gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0119/2021/REV 
gesteund.
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20. De situatie in Myanmar

Ontwerpresoluties: B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021, 
B9-0128/2021

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0116/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

na § 1 1 ID HS - 170, 512, 7

na § 3 2 ID HS - 92, 577, 20

na § 12 3 ID HS - 105, 562, 21

§ 14 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 649, 19, 23

na § 16 4 ID HS - 95, 567, 27

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 667, 1, 27

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0116/2021 The Left HS ↓

B9-0117/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0120/2021 S&D HS ↓

B9-0122/2021 Renew HS ↓

B9-0125/2021 ECR HS ↓

B9-0128/2021 PPE HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
The Left: § 14

Diversen
Fabio Massimo Castaldo heeft tevens gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0116/2021 gesteund.
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21. Rwanda, de zaak van Paul Rusesabagina

Ontwerpresoluties: B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021, 
B9-0135/2021

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0130/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, leden)

na § 9 4 ID HS - 99, 537, 53

na § 11 5 ID HS - 145, 537, 7

na § 13 3 The Left HS - 116, 494, 80

na overw B 1 The Left HS + 435, 240, 16

na overw J 2 The Left HS - 121, 469, 101

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 659, 1, 35

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0130/2021 The Left HS ↓

B9-0131/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0132/2021 S&D HS ↓

B9-0133/2021 Renew HS ↓

B9-0134/2021 ECR HS ↓

B9-0135/2021 PPE HS ↓

22. Mensenrechtensituatie in Kazachstan

Ontwerpresoluties: B9-0143/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021, 
B9-0148/2021, B9-0149/2021

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0144/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, leden)

na § 12 3 The Left HS + 405, 271, 14
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 13 1 The Left HS + 391, 230, 69

na § 19 2 The Left HS - 172, 442, 75

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 598, 43, 52

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0143/2021 ID HS ↓

B9-0144/2021 The Left HS ↓

B9-0145/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0146/2021 S&D HS ↓

B9-0147/2021 Renew HS ↓

B9-0148/2021 ECR HS ↓

B9-0149/2021 PPE HS ↓

23. Politieke situatie in Uganda

Ontwerpresoluties: B9-0136/2021, B9-0137/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021, 
B9-0141/2021, B9-0142/2021

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0138/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, leden)

so

1/HS + 654, 18, 19

2/HS + 605, 47, 39

§ 15 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 488, 151, 52

§ 16 1 ID HS - 150, 534, 5

§ 18 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 626, 31, 34

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 632, 15, 48

Ontwerpresoluties van de fracties
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

B9-0136/2021 ID HS ↓

B9-0137/2021 The Left HS ↓

B9-0138/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0139/2021 S&D HS ↓

B9-0140/2021 Renew HS ↓

B9-0141/2021 ECR HS ↓

B9-0142/2021 PPE HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
The Left: § 18

Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left:
§ 15
1e deel “dringt erop aan dat de EU en andere internationale actoren hun geïntegreerde en 

gecoördineerde aanpak ten aanzien van Uganda handhaven en versterken, met 
inbegrip van de bevordering van goed bestuur, de democratie en de mensenrechten, 
en de versterking van het rechtsstelsel en de rechtsstaat, en spoort de EU en haar 
lidstaten aan om deze punten van zorg via openbare en diplomatieke kanalen aan te 
kaarten;”

2e deel “herhaalt dat de sancties tegen personen en organisaties die verantwoordelijk zijn 
voor mensenrechtenschendingen in Uganda op EU-niveau moeten worden getroffen 
in het kader van het nieuwe EU-stelsel van sancties voor 
mensenrechtenschendingen,”

3e deel “de zogeheten Magnitsky-wet;”
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24. 25 jaar na de Verklaring en het Actieplatform van Beijing: uitdagingen in het 
verschiet voor vrouwenrechten

Ontwerpresoluties: B9-0113/2021, B9-0114/2021/REV

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0114/2021/REV
(PPE, S&D, Verts/ALE, The Left, Renew)

na § 1 5 ID HS - 143, 536, 9

so

1/HS + 677, 3, 9

2/HS + 553, 23, 114

§ 5 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 549, 90, 50

§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 515, 110, 64

so

1/HS + 534, 99, 55

2/HS + 489, 147, 50

3/HS + 495, 129, 62

§ 9 § oorspronkelijke 
tekst

4/HS + 461, 145, 80

6 ID HS - 150, 520, 16na § 9

7 ID HS - 133, 516, 37

na § 10 8 ID HS - 145, 521, 21

so

1/HS + 602, 47, 41

2/HS + 531, 134, 24

3/HS + 537, 131, 21

4/HS + 589, 92, 8

§ 11 § oorspronkelijke 
tekst

5/HS + 530, 144, 14
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 13 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 483, 120, 84

so

1/HS + 605, 32, 53

2/HS + 514, 141, 34

§ 18 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 353, 274, 63

so

1/HS + 569, 51, 70

§ 20 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 520, 92, 78

so

1/HS + 526, 120, 44

§ 22 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 508, 144, 38

so

1/HS + 658, 21, 10

2/HS + 581, 92, 15

§ 23 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 460, 169, 58

na § 23 10 ID HS - 165, 518, 4

so

1/HS + 572, 93, 24

§ 24 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 544, 97, 48

so

1/HS + 657, 27, 5

§ 26 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 411, 212, 65

na § 26 11 ID HS - 141, 518, 28

so§ 27 § oorspronkelijke 
tekst

1/HS + 574, 32, 83
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 458, 91, 138

na § 27 12 ID HS - 141, 520, 26

so

1/HS + 564, 36, 89

§ 29 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 484, 125, 79

na § 29 13 ID HS - 154, 525, 9

so

1/HS + 677, 3, 9

§ 31 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 486, 110, 93

so

1/HS + 374, 268, 46

§ 33 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 472, 122, 94

na § 33 14 ID HS - 162, 517, 8

so

1/HS + 641, 23, 26

§ 34 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 532, 120, 37

so

1/HS + 611, 57, 22

§ 35 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 545, 116, 28

na § 35 15 ID HS - 171, 510, 6

so

1/HS + 663, 20, 6

§ 37 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 550, 81, 58

na § 39 16 ID HS - 144, 524, 19

so§ 41 § oorspronkelijke 
tekst

1/HS + 641, 15, 33
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 506, 99, 85

3/HS + 667, 21, 2

4/HS + 560, 83, 47

na § 42 17 ID HS - 158, 517, 12

so

1/HS + 668, 9, 12

§ 43 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 518, 110, 61

so

1/HS + 606, 59, 24

§ 44 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 517, 107, 65

na § 44 18 ID HS - 147, 528, 11

so

1/HS + 615, 59, 15

§ 45 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 478, 133, 78

19 ID HS - 142, 531, 12§ 46

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 469, 151, 68

20 ID HS - 148, 522, 17na § 46

21 ID HS - 139, 521, 27

na § 47 22 ID HS - 142, 525, 20

visum 6 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 539, 97, 54

visum 14 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 578, 91, 21

visum 28 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 582, 93, 14

na overw A 1 ID HS - 164, 518, 5

na overw B 2 ID HS - 171, 512, 3
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 617, 54, 17

overw E § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 521, 110, 57

na overw F 3 ID HS - 155, 510, 22

na overw H 4 ID HS - 139, 532, 15

so

1/HS + 649, 24, 15

2/HS + 580, 62, 47

overw L § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 500, 102, 86

so

1/HS + 600, 26, 63

overw N § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 576, 102, 11

so

1/HS + 600, 52, 37

overw O § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 533, 113, 42

so

1/HS + 555, 93, 41

overw T § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 500, 145, 44

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 505, 109, 76

Ontwerpresolutie B9-0113/2021 
(ECR)

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
ECR: §§ 7, 33
ID: visa 6, 14, 28, overweging O, §§ 7, 9, 13, 44
PPE: §§ 13, 33, 46

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
overweging O
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1e deel “overwegende dat vrouwen te maken hebben met onderling verwante ongelijkheden 
en discriminatie, onder meer op grond van ras, etnische of sociale achtergrond, 
seksuele geaardheid, genderidentiteit en -uiting, godsdienst of overtuiging, 
verblijfsstatus en handicap, en dat moet worden getracht alle vormen van 
discriminatie aan te pakken teneinde gendergelijkheid voor alle vrouwen te 
bewerkstelligen;”

2e deel “overwegende dat de intersectionele benadering van EU-beleid moet worden 
versterkt om aandacht te besteden aan de institutionele, structurele en historische 
dimensie van discriminatie; overwegende dat door toepassing van intersectionele 
analyses niet alleen inzicht kan worden verkregen in structurele belemmeringen, 
maar ook bewijs wordt verzameld voor benchmarks en de weg wordt vrijgemaakt 
voor strategisch en doeltreffend beleid om systemische discriminatie, uitsluiting en 
sociale ongelijkheden te bestrijden;”

§ 11
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “raciale en etnische herkomst”, “en gender” en 

“waarin een duidelijker intersectioneel genderperspectief is geïntegreerd”
2e deel “raciale”
3e deel “en etnische herkomst”
4e deel “en gender”
5e deel “waarin een duidelijker intersectioneel genderperspectief is geïntegreerd”

§ 20
1e deel “is verheugd dat de genderdimensie van klimaatverandering wordt onderkend in het 

Genderactieplan III en in de strategie inzake gendergelijkheid 2020-2025;”
2e deel “benadrukt dat gendergelijkheid essentieel is voor het in goede banen leiden van de 

klimaatcrisis;”

§ 22
1e deel “verzoekt de Commissie en de lidstaten om gendergevoelige doelstellingen, 

streefwaarden en indicatoren te ontwikkelen en bevorderen, en ook naar gender 
uitgesplitste gegevens te verzamelen bij het plannen, uitvoeren, monitoren en 
evalueren van beleid, programma’s en projecten op het gebied van 
klimaatverandering,”

2e deel “en knooppunten voor gender en klimaatverandering op te zetten bij 
overheidsinstanties;”

Verts/ALE:
§ 41
1e deel “verzoekt de lidstaten Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding 

van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan doeltreffend toe te 
passen en specifieke maatregelen te treffen teneinde geweld tegen vrouwen en 
genderongelijkheid, de onderliggende oorzaken van mensenhandel, aan te pakken; 
verzoekt de Commissie de richtlijn op basis van een grondige effectbeoordeling te 
herzien, teneinde betere maatregelen te nemen voor de preventie en vervolging van 
alle vormen van mensenhandel,” zonder de woorden “de richtlijn op basis van een 
grondige effectbeoordeling te herzien, teneinde”

2e deel “de richtlijn op basis van een grondige effectbeoordeling te herzien, teneinde”
3e deel “met name seksuele uitbuiting, aangezien dit de meest voorkomende en gemelde 

vorm van mensenhandel is en 92 % van de verhandelde vrouwen en meisjes in 
Europa er slachtoffer van wordt;”

4e deel “verzoekt de Commissie verder de richtlijn te wijzigen met als doel te garanderen 
dat lidstaten het bewuste gebruik van alle diensten die worden verleend door 
slachtoffers van mensenhandel, expliciet strafbaar te stellen;”
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ID:
overweging N
1e deel gehele tekst zonder het woord: “gelijke”
2e deel dit woord

overweging T
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “overwegende dat vrouwen in hun gedrag meer 

rekening houden met het klimaat dan mannen”
2e deel deze woorden

§ 24
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “gendergelijkheid te bewerkstelligen en”
2e deel deze woorden

§ 33
1e deel “verzoekt de Europese instellingen bindende maatregelen als quota in te voeren om 

gendergelijkheid te waarborgen in gekozen organen,”
2e deel “en verzoekt de lidstaten een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en 

vrouwen te garanderen in het Europees Parlement en in nationale parlementen; pleit 
ook voor strategieën om een betekenisvolle vertegenwoordiging van vrouwen met 
diverse achtergronden te garanderen in functies met besluitvormingsbevoegdheden 
bij de Europese instellingen;”

§ 34
1e deel “is verheugd dat de Commissie zich er in de strategie inzake gendergelijkheid toe 

verbonden heeft gendergerelateerd geweld te bestrijden;”
2e deel “dringt nogmaals aan op de voltooiing van de ratificatie door de EU van het Verdrag 

van Istanbul op basis van een brede toetreding en verzoekt de Commissie ervoor te 
pleiten dat alle lidstaten het verdrag ratificeren en uitvoeren; verzoekt de lidstaten 
rekening te houden met de aanbevelingen van GREVIO en hun wetgeving te 
verbeteren zodat deze meer in overeenstemming is met de bepalingen van het 
Verdrag van Istanbul, teneinde een passende uitvoering en handhaving van het 
verdrag te garanderen;”

§ 35
1e deel “is ingenomen met het initiatief om de criminaliteitsgebieden uit te breiden zodat 

specifieke vormen van gendergerelateerd geweld in overeenstemming met artikel 83, 
lid 1, VWEU, hier ook onder vallen, en verzoekt de Commissie vervolgens met een 
voorstel te komen voor een holistische, op het slachtoffer gerichte EU-richtlijn om 
alle vormen van gendergerelateerd geweld te voorkomen en bestrijden;”

2e deel “herinnert eraan dat dergelijke nieuwe wetgevingsmaatregelen hoe dan ook een 
aanvulling moeten vormen op de ratificatie van het Verdrag van Istanbul;”

§ 37
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en pleit voor het tegengaan van genderstereotypen 

die gendergerelateerd geweld in de hand werken;”
2e deel deze woorden
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PPE:
§ 9
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “rechten en”, “en dat lichamelijke integriteit en 

controle van de vruchtbaarheid”, “rechten en” en “en de ongerechtvaardigde, 
buitensporige beperking van de toegang tot abortus”

2e deel “rechten en” en “en dat lichamelijke integriteit en controle van de vruchtbaarheid”
3e deel “rechten en”
4e deel “en de ongerechtvaardigde, buitensporige beperking van de toegang tot abortus”

§ 26
1e deel “verzoekt de EU haar inspanningen om de genderloonkloof te dichten, te 

intensiveren en het beginsel van gelijke beloning af te dwingen”
2e deel “door wetgeving goed te keuren voor meer transparantie omtrent beloning, met 

inbegrip van verplichte maatregelen voor alle bedrijven; betreurt dat het voorstel van 
de Commissie voor bindende maatregelen inzake transparantie omtrent beloning niet 
zoals gepland is ingevoerd;”

§ 27
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de lidstaten voorts verder te gaan dan de 

in de richtlijn vastgestelde minimumnormen;”
2e deel deze woorden

§ 29
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “minimumnormen en”
2e deel deze woorden

§ 31
1e deel “benadrukt dat de rechten van vrouwelijk huishoudelijk personeel op fatsoenlijke 

arbeidsomstandigheden en gelijkwaardige sociale bescherming moeten worden 
gegarandeerd,”

2e deel “door de ratificatie en uitvoering te waarborgen van IAO-verdrag nr. 189 inzake 
fatsoenlijk werk voor huishoudelijk personeel;”

§ 43
1e deel gehele tekst zonder het woord: “openbare”
2e deel dit woord

§ 44
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en rechten”
2e deel deze woorden

§ 45
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en veilige en legale hulpverlening bij abortus”
2e deel deze woorden

ECR, ID:
§ 5
1e deel “erkent dat meer vrouwen worden gekozen voor en benoemd op posities waarin 

besluiten worden genomen,”
2e deel “maar betreurt dat de vorderingen traag zijn”
3e deel “en dat slechts in een paar EU-lidstaten gelijkheid is verwezenlijkt;”
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ECR, PPE:
§ 18
1e deel “dringt er bij de lidstaten op aan specifieke maatregelen te treffen om het risico op 

armoede onder ouderen af te wenden en verzoekt de Commissie de genderdimensie 
van armoede op te nemen in haar kaders voor economische groei en sociaal beleid; 
is verheugd over de naar geslacht uitgesplitste indicatoren in het mechanisme voor 
toezicht op de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten; onderstreept dat 
het noodzakelijk is het genderperspectief te mainstreamen aan de hand van een 
intersectionele benadering in overeenstemming met beginselen 2 en 3 van de pijler, 
en pleit voor een betere onderlinge afstemming van de Europese pijler van sociale 
rechten en het Europees Semester;” zonder de woorden “aan de hand van een 
intersectionele benadering”

2e deel “aan de hand van een intersectionele benadering”
3e deel “verzoekt de Commissie een gendergelijkheidsindex te ontwikkelen en in het 

Europees Semester op te nemen, voor het in kaart brengen van de “gendergevolgen” 
van macro-economische maatregelen, alsook van de groene en de digitale transitie;”

ECR, ID, PPE:
§ 23
1e deel “onderstreept hoe belangrijk het is dat vrouwen op gelijke voet met mannen volledig 

worden geïntegreerd in alle sferen van de maatschappij en de economie,”
2e deel “en dat actief een vanuit genderperspectief evenwichtige vertegenwoordiging op alle 

niveaus van besluitvorming wordt bevorderd;”
3e deel “verzoekt de Commissie in dit opzicht de richtlijn vrouwelijke bestuurders in de 

Europese Raad te deblokkeren;”
ID, PPE:
overweging E
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en rechten”
2e deel deze woorden

overweging L
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “beperkte toegang tot seksuele en reproductieve 

gezondheid en rechten”
2e deel “beperkte toegang tot” en “gezondheid”
3e deel “seksuele en reproductieve” en “en rechten”

Diversen
Amendement 9 werd ingetrokken.


