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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 Lívia Járóka

Verslag: Stéphane Séjourné (A9-0050/2021) (geheime stemming (artikel 191 van het Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Voorstel voor een besluit Geh. S + 660, 20, 9

2. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-François Jalkh

Verslag: Ibán García Del Blanco (A9-0051/2021) (geheime stemming (artikel 191 van het 
Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Voorstel voor een besluit Geh. S + 593, 85, 11

3. Stelsel van eigen middelen van de Europese Unie ***

Aanbeveling: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0047/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Goedkeuringsprocedure HS + 560, 48, 82

4. Het vormgeven van beleid inzake digitaal onderwijs

Verslag: Victor Negrescu (A9-0042/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Één enkele stemming HS + 639, 24, 25

5. De gevolgen van zwerfvuil op zee voor de visserij

Verslag: Catherine Chabaud (A9-0030/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Één enkele stemming HS + 646, 3, 39
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6. Cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het kader van de strijd tegen de 
klimaatverandering

Verslag: Tonino Picula (A9-0034/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Één enkele stemming HS + 572, 79, 37

7. Een Europese datastrategie

Verslag: Miapetra Kumpula-Natri (A9-0027/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Één enkele stemming HS + 602, 8, 78

8. Algemeen kader voor securitisatie en specifiek kader voor eenvoudige, 
transparante en gestandaardiseerde securitisatie om bij te dragen aan het herstel 
van de COVID-19-pandemie ***I

Verslag: Paul Tang (A9-0215/2020)

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

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie

Verwerping 2 The Left HS - 183, 472, 35

Voorlopig akkoord

Voorlopig akkoord 3 commissie HS + 454, 172, 62
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9. Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft aanpassingen aan het 
securitisatiekader ter ondersteuning van het economisch herstel in respons op de 
COVID-19-pandemie ***I

Verslag: Othmar Karas (A9-0213/2020)

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

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie

Verwerping 2 The Left HS - 199, 457, 34

Voorlopig akkoord

Voorlopig akkoord 3 commissie HS + 460, 171, 57

10. Controle op de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de 
overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik ***I

Verslag: Markéta Gregorová (A8-0390/2017)

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

Voorlopig akkoord en verklaring

Voorlopig akkoord 99 commissie HS + 642, 37, 9

Verklaring van de 
Commissie

100 commissie HS + 654, 27, 7

11. Aanbestedingen op defensie- en veiligheidsgebied en overdracht van 
defensiegerelateerde producten: uitvoering van de betreffende richtlijnen 

Verslag: Andreas Schwab (A9-0025/2021)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 610, 69, 11

§ 10 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 522, 143, 25
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 43 1 Verts/ALE HS - 183, 341, 166

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 470, 96, 121

Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
§ 10
1e deel “is van mening dat met het oog op kwaliteitsvolle en flexibele aanbestedingen 

bepaalde aspecten van de uitvoering van de richtlijn betreffende aanbestedingen op 
defensiegebied kunnen worden verbeterd, zoals het gebruik door de lidstaten van de 
openbare procedure, innovatiepartnerschappen of andere nieuwe procedures waarin 
Richtlijn 2014/24/EU voorziet, en moedigt de lidstaten aan deze richtlijn waar 
mogelijk zo consistent mogelijk toe te passen;”

2e deel “is echter van mening dat de richtlijn betreffende aanbestedingen op defensiegebied 
en de richtlijn inzake de overdracht van defensiegerelateerde producten op dit 
moment geen herziening behoeven, aangezien het bestaande regelgevingskader 
volstaat, op voorwaarde dat dit op de juiste manier wordt uitgevoerd, gebruikt en 
gehandhaafd;”

12. Toepassing van Verordening (EU, Euratom) 2020/2092: het 
conditionaliteitsmechanisme gekoppeld aan de eerbiediging van de rechtsstaat

Ontwerpresoluties: B9-0206/2021, B9-0207/2021, B9-0208/2021

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0208/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

1 The Left HS - 152, 514, 22

so

1/HS - 104, 565, 19

2 The Left

2/HS - 82, 578, 28

voor § 1

3 The Left HS - 85, 559, 45

6 ID HS - 109, 532, 46

so

1/HS + 551, 93, 45

§ 6

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 607, 70, 12
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 14 7 ID HS - 152, 529, 6

na overw B 4 ID HS - 148, 533, 6

na overw C 5 ID HS - 104, 528, 55

overweging D § oorspronkelijke 
tekst

HS + 608, 72, 9

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 529, 148, 10

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0206/2021 ID HS ↓

B9-0207/2021 ECR HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
ID: overweging D

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 6
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “overeenkomstig artikel 17, lid 8, VEU”
2e deel deze woorden

amendement 2
1e deel “is van mening dat de instelling van een mechanisme dat erop gericht zou zijn de 

democratie en de rechtsstaat te verdedigen, je reinste huichelarij is van degenen die 
de wilsuiting van volkeren met name bij referenda naast zich neer hebben gelegd, en 
verantwoordelijk waren voor schendingen van de grondrechten”

2e deel “onder meer tijdens de interventies van de “trojka””

Diversen
Amendementen 8, 9 en 10 zijn ingetrokken.
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13. Eigen middelen op basis van niet-gerecycleerd kunststof verpakkingsafval en 
bepaalde aspecten van de eigen middelen uit het bni *

Verslag: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0048/2021)

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

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-6 commissie HS + 506, 170, 14

voorstel van de Commissie HS + 540, 109, 38

14. Inning van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde *

Verslag: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0049/2021)

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

art 1, § 8 1 commissie HS + 517, 169, 4

voorstel van de Commissie HS + 552, 69, 67

15. Richtsnoeren voor de begroting 2022 – Afdeling III

Verslag: Karlo Ressler (A9-0046/2021)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

19 The Left HS - 98, 564, 28

20 The Left HS - 58, 579, 53

voor § 1

21 The Left HS - 108, 519, 63

14 ID HS - 90, 549, 49§ 1

1 Verts/ALE HS - 178, 501, 10

2 Verts/ALE HS - 193, 487, 9§ 2

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

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

1/HS + 620, 35, 35tekst

2/HS + 549, 130, 11

3 Verts/ALE HS - 163, 511, 15

so

1/HS + 655, 28, 7

§ 5

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 586, 64, 40

5 The Left HS - 200, 440, 50§ 7

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 611, 62, 17

§ 13 6 The Left HS - 158, 518, 14

so

1/HS + 602, 38, 50

2/HS + 535, 143, 12

§ 14 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 541, 137, 12

so

1/HS - 121, 541, 28

2/HS - 189, 460, 41

na § 17 22 The Left

3/HS - 149, 517, 24

na § 19 23 The Left HS - 177, 485, 28

§ 21 15 ID HS - 85, 597, 6

§ 22 7 The Left HS - 135, 534, 21

8 The Left HS - 196, 381, 111

so

1/HS + 527, 41, 121

§ 23

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 456, 178, 55
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 25 24 The Left HS - 44, 569, 77

so

1/HS + 574, 58, 58

§ 26 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 561, 97, 32

9 The Left HS - 121, 542, 27§ 27

26 S&D HS - 267, 366, 56

§ 28 10 The Left HS - 109, 564, 17

16 ID HS - 73, 577, 38

11 The Left HS - 114, 518, 58

so

1/HS + 648, 21, 21

§ 29

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 588, 88, 14

so

1/HS + 586, 99, 5

§ 32 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 509, 127, 54

§ 34 4S=
12S=

Verts/ALE
The Left

HS - 176, 449, 64

na § 35 25 The Left HS - 66, 545, 79

§ 40 13 The Left HS - 50, 511, 127

§ 42 17 ID HS - 144, 536, 8

§ 43 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 619, 51, 20

na overw A 18 The Left HS - 212, 440, 38

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 462, 80, 145

Verzoeken om aparte stemming
ID: §§ 7, 43
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Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
amendement 22
1e deel “meent dat de vaccinatiestrategie van de EU, waarbij voorrang wordt gegeven aan de 

belangen van multinationale farmaceutische bedrijven boven het algemeen belang en 
de volksgezondheid, heeft gefaald;”

2e deel “dringt erop aan dat patenten worden opgeheven, zodat de bestaande 
productiecapaciteit binnen de lidstaten kan worden benut voor de massaproductie 
van vaccins;”

3e deel “pleit voor een diversificatie van de aankoop van vaccins bij landen en/of 
farmaceutische bedrijven die door de Wereldgezondheidsorganisatie erkende 
COVID-19-vaccins hebben ontwikkeld;”

ID:
§ 2
1e deel “is daarom van plan een toekomstgerichte begroting op te stellen die bijdraagt tot het 

herstelproces en de Unie in staat stelt investeringen aan te zwengelen en de 
werkloosheid aan te pakken, de digitale en de groene transitie te ondersteunen, zich 
te richten op een sterke Europese gezondheidsunie, een inclusief herstel te 
bevorderen, waarbij de nadruk ligt op de jonge generatie, en een veilige en 
welvarende toekomst voor EU-burgers te waarborgen; beschouwt deze prioriteiten 
van essentieel belang voor het ondersteunen van het herstel en het leggen van het 
fundament voor een veerkrachtiger Unie;”

2e deel “in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs”

§ 5
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “om de EU een stuwende kracht te laten zijn achter 

de uitvoering van de Europese Green Deal en de digitale transitie;”
2e deel deze woorden

§ 14
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “extra” en “benadrukt bovendien dat, in de geest 

van klimaatmainstreaming, de inspanningen op alle beleidsterreinen moeten worden 
opgevoerd om het algemene streefcijfer voor klimaatuitgaven voor het gehele MFK 
2021-2027 van ten minste 30 % van het totaalbedrag van de Uniebegroting en van 
de uitgaven in het kader van het herstelinstrument van de Europese Unie te halen; 
benadrukt voorts dat er onophoudelijk moet worden toegewerkt naar het beschikbaar 
stellen van 7,5 % van de jaarlijkse uitgaven in het kader van het MFK voor 
biodiversiteitsdoelstellingen in 2024, en 10 % vanaf 2026”

2e deel “extra”
3e deel “benadrukt bovendien dat, in de geest van klimaatmainstreaming, de inspanningen 

op alle beleidsterreinen moeten worden opgevoerd om het algemene streefcijfer voor 
klimaatuitgaven voor het gehele MFK 2021-2027 van ten minste 30 % van het 
totaalbedrag van de Uniebegroting en van de uitgaven in het kader van het 
herstelinstrument van de Europese Unie te halen; benadrukt voorts dat er 
onophoudelijk moet worden toegewerkt naar het beschikbaar stellen van 7,5 % van 
de jaarlijkse uitgaven in het kader van het MFK voor biodiversiteitsdoelstellingen in 
2024, en 10 % vanaf 2026”

§ 26
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “herhaalt zijn oproep om Roemenië, Bulgarije en 

Kroatië snel in het Schengengebied te integreren;”
2e deel deze woorden
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§ 29
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “evenals desinformatiecampagnes tegen Europese 

democratieën vanuit derde landen”
2e deel deze woorden

§ 32
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “voor de Organisatie van de Verenigde Naties voor 

hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA) en”
2e deel deze woorden

PPE:
§ 23
1e deel “benadrukt dat vrouwen onevenredig hard door de gevolgen van de COVID-19-

crisis zijn getroffen; onderstreept dat het belangrijk is genderbewuste budgettering in 
te voeren om ervoor te zorgen dat overheidsuitgaven vrouwen en mannen in gelijke 
mate ten goede komen; verzoekt de Commissie in dit verband vaart te zetten achter 
de invoering van een doeltreffende, transparante en alomvattende methodologie, in 
nauwe samenwerking met het Parlement, om relevante genderuitgaven te meten, 
zoals bepaald in het Interinstitutioneel Akkoord, zodat er voor de begroting 2022 
concrete resultaten kunnen worden getoond en de methodologie tot alle MFK-
programma’s kan worden uitgebreid; verzoekt verder om een snelle uitvoering van 
de EU-strategie voor gendergelijkheid; wijst op het verontrustende en toenemende 
verzet tegen gendergelijkheid en vrouwenrechten en het belang van het mobiliseren 
van alle EU-instrumenten om deze situatie tegen te gaan;”

2e deel “verzoekt om aanvullende middelen om de bescherming en bevordering van en 
universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te 
stimuleren en om vrouwelijke mensenrechtenverdedigers te steunen;”

16. Tenuitvoerlegging van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit

Verslag: Javi López (A9-0037/2021)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 609, 11, 69

§ 1 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 560, 118, 11

12 ECR HS - 262, 411, 16§ 4

5 PPE HS - 235, 399, 54

na § 4 6 PPE HS - 281, 373, 35

so

1/HS + 604, 50, 35

§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 376, 303, 10
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

3/HS + 410, 255, 24

so

1/HS + 611, 49, 29

§ 10 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 555, 128, 6

§ 11 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 424, 231, 34

na § 11 1 The Left HS + 406, 275, 8

na § 12 2 The Left HS - 312, 345, 32

so

1/HS + 583, 51, 55

§ 14 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 606, 34, 49

so

1/HS + 399, 206, 84

2/HS + 639, 42, 8

§ 15 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 383, 243, 63

so

1/HS + 404, 265, 20

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 621, 55, 13

3 The Left HS - 201, 411, 77na § 16

4 The Left HS - 319, 337, 33

so

1/HS + 601, 82, 6

§ 19 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 285, 395, 9

so

1/HS + 604, 43, 42

§ 20 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 546, 113, 30
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 627, 22, 40

2/HS + 376, 299, 14

3/HS + 543, 122, 24

§ 26 § oorspronkelijke 
tekst

4/HS + 548, 131, 10

so

1/HS + 383, 297, 9

§ 27 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 538, 139, 12

§ 28 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 366, 313, 10

so

1/HS + 577, 77, 35

§ 29 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 545, 131, 13

§ 32 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 370, 278, 41

so

1/HS + 613, 53, 23

§ 34 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 399, 238, 52

so

1/HS + 631, 54, 4

§ 36 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 546, 136, 7

§ 50 13 ECR HS - 113, 548, 28

§ 52 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 549, 122, 18

so

1/HS + 629, 12, 48

§ 56 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 643, 39, 7
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

3/HS + 548, 133, 8

§ 58 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 377, 279, 32

7 PPE HS - 314, 363, 12§ 59

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 372, 311, 6

§ 64 8 PPE HS + 383, 262, 44

visum 20 9S ECR HS - 121, 386, 182

visum 23 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 598, 84, 7

visum 24 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 597, 82, 10

overw D § oorspronkelijke 
tekst

HS + 594, 23, 72

overw E § oorspronkelijke 
tekst

HS + 582, 55, 52

overw Y 10 ECR HS - 126, 555, 8

na overw Y 11 ECR HS - 295, 387, 7

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 425, 109, 153

Verzoeken om aparte stemming
PPE: §§ 11, 15, 16, 28, 32, 58, 59
ECR: §§ 27, 28, 32, 52, 59
ID: §§ 16, 19, 36; visa 23, 24; overwegingen D, E

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 27
1e deel “verzoekt de Commissie om snel inbreukprocedures in te leiden om de naleving van 

de emissiereductieverbintenissen uit hoofde van de NEC-richtlijn te waarborgen;”
2e deel “wijst erop dat EU-maatregelen ter vermindering van de emissies in alle sectoren 

erop gericht moeten zijn de uitstoot en de vervuiling van deze sectoren tot nul terug 
te brengen; dringt aan op een beleidsaanpak die in overeenstemming is met de 
wetgeving inzake de uitstoot van broeikasgassen en verontreinigende gassen;”
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Verts/ALE:
§ 19
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “zoals maatregelen ter bevordering van de uitrol 

van e-laders en andere alternatieve brandstoffen of aandrijfsystemen, zoals vloeibaar 
aardgas (LNG), lithiumionbatterijen, waterstof, brandstofcellen en netstroom”

2e deel deze woorden

ECR:
§ 1
1e deel “onderkent dat de drie pijlers van het EU-beleid inzake luchtkwaliteit met succes 

hebben bijgedragen aan de gestage verlaging van emissies en concentraties van 
luchtverontreinigende stoffen in Europa; benadrukt dat de richtlijnen betreffende de 
luchtkwaliteit weliswaar doeltreffend waren wat betreft de vaststelling van 
gemeenschappelijke EU-normen voor de luchtkwaliteit en het gemakkelijker 
verzamelen en uitwisselen van informatie over de luchtkwaliteit, maar dat daarmee 
de luchtverontreiniging en de nadelige gevolgen daarvan voor de gezondheid, de 
levenskwaliteit en het milieu slechts gedeeltelijk zijn verminderd; vestigt de 
aandacht op het feit dat een groot aantal lidstaten de huidige luchtkwaliteitsnormen 
nog altijd niet volledig naleeft”

2e deel “en onvoldoende maatregelen heeft genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren en 
de overschrijdingen tot een minimum te beperken, zelfs nadat de Commissie 
inbreukprocedures had ingeleid en er gerechtelijke bevelen waren uitgevaardigd om 
de richtlijnen betreffende de luchtkwaliteit na te leven;”

§ 10
1e deel “is verheugd dat de lidstaten een netwerk voor het monitoren van de luchtkwaliteit 

hebben opgericht op basis van gemeenschappelijke criteria die in de richtlijnen 
betreffende de luchtkwaliteit zijn gedefinieerd, met meer dan 4 000 meetstations en 
16 000 bemonsteringspunten; merkt op dat de bepalingen inzake de locaties 
meerdere criteria omvatten en een mate van flexibiliteit bieden die de verificatie kan 
bemoeilijken en die vaak leidt tot situaties waarin monitoringnetwerken in steden 
gegevens genereren die geen informatie verschaffen over de locaties waar zich de 
hoogste concentraties verontreinigende stoffen in de lucht voordoen, waardoor het 
risico ontstaat dat overschrijdingen van grenswaarden onopgemerkt blijven; dringt er 
bij de Commissie op aan door middel van een uitvoeringshandeling overeenkomstig 
artikel 28 van Richtlijn 2008/50/EG de lidstaten onverwijld te voorzien van 
richtsnoeren over de wijze waarop zij hun monitoringnetwerken moeten inrichten;”

2e deel “verzoekt de Commissie, in het kader van de voorstellen voor de herziene richtlijnen 
betreffende de luchtkwaliteit, de verplichte regels voor het plaatsen van meetstations 
en bemonsteringspunten te herzien en nieuwe verplichte regels vast te stellen, zoals 
de mogelijkheid voor de Commissie om de plaatsing van aanvullende meetpunten te 
eisen wanneer dat noodzakelijk is om de luchtverontreiniging beter te meten of het 
voorschrijven van een minimumaantal meetstations per type emissiebron (vervoer, 
industrie, landbouw of woningen);”

§ 16
1e deel “merkt op dat de COVID-19-crisis heeft aangetoond dat een vermindering van het 

gemotoriseerd verkeer en veranderingen in mobiliteitspatronen doeltreffend zijn om 
de luchtverontreiniging in steden terug te dringen;”

2e deel “is daarom van mening dat goede praktijken, zoals boodschappen doen bij winkels 
in de buurt, vrijwillig telewerken, elektronische administratie en flexibele 
werktijden, moeten worden bevorderd;”
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§ 20
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “is van mening dat “15 minuten-steden”, waarin 

woningen, werkplekken, openbare voorzieningen en winkels lopend of met het 
openbaar vervoer binnen 15 minuten bereikbaar zijn, de kern moeten vormen van de 
stadsplanning op lange termijn;”

2e deel deze woorden

§ 36
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “om ervoor te zorgen dat meer onder de wetgeving 

vallende verontreinigende stoffen gemeten worden”
2e deel deze woorden

ID:
§ 14
1e deel “merkt op dat de COVID-19-pandemie heeft laten zien dat de menselijke 

gezondheid en de gezondheid van ecosystemen onlosmakelijk samenhangen;”
2e deel “benadrukt dat bij het uitstippelen van nieuw beleid rekening moet worden 

gehouden met de lering die uit de COVID-19-pandemie is getrokken met betrekking 
tot luchtverontreiniging;”

§ 15
1e deel “merkt op dat de lockdownmaatregelen ter beperking van de verspreiding van de 

pandemie hebben geleid tot een zeer grote tijdelijke afname van verkeersbewegingen 
en industriële bedrijvigheid, die resulteerde in een ongekende afname van emissies 
en luchtverontreiniging in heel Europa, waarbij de concentraties verontreinigende 
stoffen ruim onder de wettelijke limieten en de door de WHO aanbevolen niveaus 
uitkwamen, waarmee de impact van menselijke activiteiten op het milieu duidelijk 
werd aangetoond;”

2e deel “pleit ervoor dat alle maatregelen geanalyseerd worden om de gevolgen ervan 
duidelijk in kaart te brengen;”

3e deel “wijst er met bezorgdheid op dat permanente en langdurige blootstelling aan 
luchtverontreiniging de impact van respiratoire virussen zoals COVID-19 kan 
verergeren; vreest dat de luchtverontreiniging weer zal oplopen naar de niveaus van 
voor de lockdowns of zelfs nog verder zal oplopen en wijst erop dat lokale 
maatregelen die tot doel hebben luchtverontreiniging te bestrijden, niet opgeschort 
of geschrapt mogen worden; wijst erop dat een aanzienlijke vermindering van de 
luchtverontreiniging op de lange termijn grote voordelen zal hebben voor de 
menselijke gezondheid en voor de landbouw en natuurlijke ecosystemen; 
onderstreept daarom dat de bestrijding van luchtverontreiniging centraal moet staan 
in het EU-herstelplan en dat bindende EU-luchtkwaliteitseisen en een doeltreffende 
handhaving daarvan essentieel zijn om de gezondheid van burgers te waarborgen en 
hun weerstand tegen toekomstige dreigingen voor de gezondheid te verbeteren; 
dringt er bij de lidstaten op aan om in het kader van hun beleid inzake schone lucht 
ambitieuzere doelen vast te stellen en in dit kader onder meer gericht gebruik te 
maken van de financiering uit de faciliteit voor herstel en veerkracht;”
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§ 29
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de landbouw en”
2e deel deze woorden

ECR, ID:
§ 56
1e deel “benadrukt dat de lidstaten weinig informatie verstrekken over de mogelijke 

gezondheidseffecten van luchtverontreiniging en dat de informatie die zij 
verstrekken onduidelijk is en bovendien moeilijk toegankelijk voor het publiek; wijst 
erop dat de praktische uitvoering door de lidstaten van hun verplichtingen uit hoofde 
van de richtlijnen betreffende de luchtkwaliteit verbeteringen laat zien wat betreft de 
informatievoorziening aan burgers over de staat van de luchtkwaliteit; dringt aan op 
verdere harmonisatie van de informatie over de luchtkwaliteit op alle geografische 
schaalniveaus die in alle lidstaten en regio’s beschikbaar is voor het publiek, en 
dringt er tevens op aan dat juiste informatie over de luchtkwaliteit in realtime en op 
eenvoudige wijze toegankelijk is; verzoekt de Commissie, de lidstaten en de 
bevoegde regionale en lokale autoriteiten om voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes op te zetten over onderwerpen zoals de verschillende 
soorten verontreinigende stoffen in de lucht en de gevolgen daarvan voor de 
menselijke gezondheid of de actuele niveaus van luchtverontreiniging in het 
betreffende gebied, en deze campagnes ook te richten op kwetsbare groepen, en om 
ranglijsten bekend te maken van de luchtkwaliteitszones die de meeste dan wel de 
minste vooruitgang hebben geboekt;”

2e deel “is van mening dat bewustmakingscampagnes waarin aandacht wordt besteed aan de 
zeer schadelijke effecten van luchtvervuiling en/of de installatie van 
informatiepanelen over de luchtkwaliteit in de buurt van bronnen van 
luchtverontreiniging, de bewustmaking van en informatievoorziening aan de burgers 
kunnen verbeteren en gedragsveranderingen teweeg kunnen brengen die bijdragen 
tot verbetering van de luchtkwaliteit;” zonder de woorden: “en/of de installatie van 
informatiepanelen over de luchtkwaliteit in de buurt van bronnen van 
luchtverontreiniging”

3e deel “en/of de installatie van informatiepanelen over de luchtkwaliteit in de buurt van 
bronnen van luchtverontreiniging”

PPE, ECR:
§ 7
1e deel “merkt op dat het overgrote deel van de inbreukprocedures die door de Commissie 

zijn ingeleid betrekking hebben op de overschrijding van grenswaarden, waaruit 
blijkt dat grenswaarden het meest afdwingbare element van de richtlijnen 
betreffende de luchtkwaliteit vormen;”

2e deel “verzoekt de Commissie een voorstel te doen om de huidige streefwaarden (O3, As, 
Cd, Ni en BaP) te vervangen door grenswaarden;”

3e deel “wijst erop dat door de toepassing van jaarlijkse normen piekconcentraties van 
verontreinigende stoffen vaak onopgemerkt blijven, met name in het geval van 
PM2,5;”

PPE, ID:
§ 26
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en deze wetgeving aan te scherpen”, “wijst erop 

dat de meeste lidstaten hun emissiereductieverbintenissen voor 2020 en 2030 uit 
hoofde van de NEC-richtlijn niet zullen nakomen;” en “de landbouw”

2e deel “en deze wetgeving aan te scherpen”
3e deel “wijst erop dat de meeste lidstaten hun emissiereductieverbintenissen voor 2020 en 

2030 uit hoofde van de NEC-richtlijn niet zullen nakomen;”
4e deel “de landbouw”
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PPE, ECR, ID:
§ 34
1e deel “merkt op dat energieopwekking met vaste brandstoffen in de nabije toekomst in 

Europa de belangrijkste bron van kwikemissies zal zijn; is in dit verband ingenomen 
met het feit dat ten minste tien EU-lidstaten hebben toegezegd steenkool uit te 
faseren;”

2e deel “roept de andere EU-lidstaten op steenkool als energiebron uiterlijk tegen 2030 uit te 
faseren;”

17. Een nieuwe strategie EU-Afrika

Verslag: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0017/2021)

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

alternatieve 
ontwerpresolutie

1 ID HS - 101, 579, 8

ontwerpresolutie
(commissie DEVE)

(gehele tekst)

HS + 460, 64, 163

18. EU-strategie voor duurzaam toerisme

Verslag: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0033/2021)

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

§ 17 1 leden HS + 408, 185, 93

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 577, 31, 80

19. Versterking van de internationale rol van de euro

Verslag: Danuta Maria Hübner (A9-0043/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie
(gehele tekst)

HS + 494, 94, 100
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20. Evaluatieverslag van de Commissie over de toepassing van de algemene 
verordening gegevensbescherming, twee jaar na de inwerkingtreding

Ontwerpresolutie: B9-0211/2021

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

ontwerpresolutie B9-0211/2021 
(commissie LIBE)

1 PPE HS - 209, 418, 62

so

1/HS + 554, 36, 99

§ 2

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 452, 215, 22

na § 2 2 PPE HS - 233, 400, 56

§ 3 3 PPE HS - 290, 364, 35

§ 6 4 PPE HS - 205, 388, 96

so

1/HS + 595, 15, 79

§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 542, 103, 44

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 545, 68, 76

so

1/HS + 625, 40, 24

§ 17 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 390, 289, 10

5 PPE HS - 219, 392, 78

so

1/HS + 660, 17, 12

§ 20

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 385, 220, 84

so

1/HS + 628, 39, 22

§ 23 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 524, 150, 15
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 546, 103, 37

§ 24 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 627, 11, 49

§ 26 6 PPE HS - 226, 405, 58

7 PPE HS - 223, 441, 25na § 26

8 PPE HS - 321, 358, 10

§ 27 9 PPE HS - 266, 392, 31

na § 27 10 PPE HS - 180, 410, 99

so

1/HS + 582, 51, 56

§ 33 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 627, 1, 61

§ 34 11 PPE HS - 301, 360, 28

§ 35 12 PPE HS - 185, 429, 75

§ 36 13 PPE HS - 233, 401, 55

so

1/HS + 393, 231, 64

§ 37 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 654, 12, 23

so

1/HS + 682, 2, 5

2/HS + 499, 175, 15

§ 38 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 614, 30, 45

§ 40 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 370, 308, 11

so

1/HS + 384, 296, 9

§ 41 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 606, 6, 77
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 483, 96, 108

Verzoeken om aparte stemming
ECR: §§ 16, 40
PPE: § 40

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 7
1e deel gehele tekst zonder het woord: “oneigenlijk”
2e deel dit woord

§ 17
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “betreurt dat de Commissie nog geen 

inbreukprocedures heeft ingeleid tegen lidstaten die hun verplichtingen uit hoofde 
van de AVG niet zijn nagekomen, en dringt er bij de Commissie op aan dit 
onverwijld te doen;”

2e deel deze woorden

§ 20
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met name in verband met de rol van de Ierse en 

Luxemburgse gegevensbeschermingsautoriteiten; merkt op dat deze 
gegevensbeschermingsautoriteiten verantwoordelijk zijn voor de behandeling van 
een groot aantal zaken, omdat tal van technologiebedrijven hun EU-hoofdzetel in 
Ierland en Luxemburg hebben gevestigd; maakt zich met name zorgen over het feit 
dat de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit de meeste zaken doorgaans besluit met 
een schikking in plaats van een sanctie en dat zaken die in 2018 aan Ierland werden 
voorgelegd, nog niet eens het stadium van een ontwerpbesluit overeenkomstig 
artikel 60, lid 3, van de AVG hebben bereikt;”

2e deel deze woorden

§ 23
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de Commissie haar bevoegdheden aan te 

wenden om in te grijpen in lidstaten waar nationale maatregelen, acties en besluiten 
ingaan tegen de geest, de doelstellingen en de tekst van de AVG,”

2e deel deze woorden

§ 24
1e deel “spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over het feit dat de overheidsinstanties van 

sommige lidstaten de AVG misbruiken om journalisten en niet-gouvernementele 
organisaties in hun werk te beknotten;”
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2e deel “is het volkomen eens met de Commissie dat gegevensbeschermingsvoorschriften 
geen nadelige gevolgen mogen hebben voor de vrijheid van meningsuiting en de 
vrijheid van informatie door een afschrikkend effect te sorteren of door te worden 
beschouwd als een manier om druk uit te oefenen op journalisten of hun bronnen te 
onthullen; is echter teleurgesteld dat de Commissie haar beoordeling betreffende de 
afweging van het recht op bescherming van persoonsgegevens enerzijds en de 
vrijheid van meningsuiting en van informatie anderzijds, zoals voorzien in artikel 85 
AVG, nog steeds niet heeft voltooid; verzoekt de Commissie haar beoordeling van 
de nationale wetgeving in dit verband zo spoedig mogelijk te voltooien en alle 
beschikbare instrumenten, waaronder inbreukprocedures, te gebruiken om te 
waarborgen dat de lidstaten de AVG naleven en om versnippering van het 
gegevensbeschermingskader te beperken;”

§ 33
1e deel “herhaalt dat grootschalige surveillanceprogramma’s die het verzamelen van 

bulkgegevens omvatten, het vaststellen van adequaatheid onmogelijk maken; dringt 
er bij de Commissie op aan de conclusies van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie in de zaken Schrems I, II en Privacy International et al (2020) toe te passen op 
alle herzieningen van adequaatheidsbesluiten evenals op lopende en toekomstige 
onderhandelingen;”

2e deel “herinnert eraan dat doorgiften op grond van afwijkingen voor specifieke situaties, 
zoals voorzien in artikel 49 AVG, een uitzondering moeten blijven; is ingenomen 
met de richtsnoeren die het EDPB en de gegevensbeschermingsautoriteiten in dit 
verband hebben vastgesteld, en verzoekt hen zorg te dragen voor een consistente 
interpretatie bij de toepassing en controle van dergelijke afwijkingen 
overeenkomstig Richtsnoeren 2/2018 van het EDPB;”

§ 41
1e deel “spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over de tekortkomende tenuitvoerlegging van 

de e-privacyrichtlijn door de lidstaten in het licht van de door de AVG 
geïntroduceerde wijzigingen; verzoekt de Commissie haar beoordeling te 
bespoedigen en inbreukprocedures in te leiden tegen de lidstaten die de e-
privacyrichtlijn niet naar behoren ten uitvoer hebben gelegd; maakt zich ernstig 
zorgen dat indien de herziening van de e-privacywetgeving jarenlange vertraging 
oploopt, dit zal leiden tot een versnipperd rechtslandschap in de Unie, met negatieve 
gevolgen voor zowel bedrijven als burgers;”

2e deel “herinnert eraan dat de e-privacy-verordening bedoeld was om de AVG aan te vullen 
en uit te werken, en dat de toepassing ervan moest samenvallen met de 
inwerkingtreding van de AVG; onderstreept dat de herziening van de regels inzake 
e-privacy niet mag leiden tot een verlaging van de huidige bescherming die geboden 
wordt door de AVG en de e-privacyrichtlijn; betreurt het feit dat de Raad er vier jaar 
over heeft gedaan om zijn onderhandelingspositie over het voorstel voor de e-
privacy-verordening te bepalen, terwijl het Parlement zijn onderhandelingspositie al 
in oktober 2017 had bepaald; wijst erop dat de e-privacyregels van 2002 en 2009 
moeten worden verscherpt om de bescherming van de grondrechten van de burgers 
te verbeteren en de rechtszekerheid voor bedrijven te versterken, in aanvulling op de 
AVG;”
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PPE:
§ 37
1e deel “is van mening dat de AVG een solide wetgevingskader biedt voor opkomende 

technologieën, omdat die verordening technologieneutraal is;”
2e deel “meent echter ook dat er aanvullende inspanningen nodig zijn om bredere aspecten 

van de digitalisering aan te pakken, zoals situaties waarin een monopolie of 
machtsonevenwicht bestaat ten gevolge van specifieke regelgeving, en om de AVG 
zorgvuldig af te stemmen op nieuwe wetgevingsinitiatieven om de samenhang te 
waarborgen en eventuele juridische lacunes te verhelpen; herinnert de Commissie 
aan haar verplichting ervoor te zorgen dat wetgevingsvoorstellen, bijvoorbeeld 
betreffende de wet inzake gegevensbeheer, de gegevenswet, de wet inzake digitale 
diensten en de wet inzake artificiële intelligentie, altijd volledig in overeenstemming 
zijn met de AVG en de richtlijn rechtshandhaving; is van mening dat de definitieve 
teksten die door de medewetgevers door middel van interinstitutionele 
onderhandelingen worden vastgesteld, volledig in overeenstemming moeten zijn met 
het acquis op het gebied van gegevensbescherming; betreurt echter dat de 
Commissie zelf in haar wetgevingsvoorstellen niet altijd een consistente benadering 
ten aanzien van gegevensbescherming hanteert; beklemtoont dat een verwijzing naar 
de toepassing van de AVG of de vermelding “behoudens de AVG” het voorstel niet 
automatisch in overeenstemming met de AVG brengt; verzoekt de Commissie om de 
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) en het EDPB te 
raadplegen indien de vaststelling van een wetgevingsvoorstel gevolgen heeft voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van burgers in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens; verzoekt de Commissie bovendien om, wanneer zij 
voorstellen of aanbevelingen voorbereidt, de EDPS zo veel mogelijk te raadplegen 
om de samenhang van de regels inzake gegevensbescherming in heel de Unie te 
waarborgen, alsook om altijd een effectbeoordeling uit te voeren;”

§ 38
1e deel “merkt op dat profilering, hoewel het volgens artikel 22 AVG uitsluitend is 

toegestaan onder strikte en nauw omschreven voorwaarden, in toenemende mate 
wordt gebruikt doordat de onlineactiviteiten van personen een vergaand inzicht 
bieden in hun persoonlijkheid en privéleven;”

2e deel “merkt op dat nu profilering het mogelijk maakt het gedrag van gebruikers te 
manipuleren, het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens betreffende het 
gebruik van digitale diensten en andere netwerkdiensten moet worden beperkt tot 
wat strikt noodzakelijk is om de dienst te leveren en de gebruikers te factureren;”

3e deel “verzoekt de Commissie strenge sectorspecifieke gegevensbeschermingswetgeving 
voor gevoelige categorieën van persoonsgegevens voor te stellen waarvoor zij dat 
nog niet gedaan heeft; eist dat de AVG bij de verwerking van persoonsgegevens 
strikt gehandhaafd wordt;”

ID:
§ 2
1e deel “concludeert twee jaar na de inwerkingtreding ervan dat de AVG een algemeen 

succes is gebleken,”
2e deel “en is het met de Commissie eens dat het in dit stadium niet nodig is de wetgeving te 

actualiseren of te herzien;”
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21. Verslagen 2019-2020 over Albanië

Verslag: Isabel Santos (A9-0041/2021)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 2 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 522, 117, 47

§ 3 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 601, 69, 16

na § 26 2 ID HS - 261, 382, 37

so

1/HS + 536, 40, 108

§ 31 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 575, 54, 35

so

1/HS + 640, 16, 29

§ 34 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 592, 65, 28

§ 38 4 The Left HS + 542, 79, 64

so

1/HS - 132, 405, 147

5 The Left

2/HS - 68, 586, 30

§ 43

1 Verts/ALE HS - 137, 419, 129

so

1/HS + 599, 55, 31

§ 46 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 539, 131, 14

na § 51 3 ID HS - 176, 437, 65

so

1/HS + 605, 28, 51

§ 56 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 545, 62, 78

so§ 79 § oorspronkelijke 
tekst

1/HS + 590, 80, 14
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 626, 51, 8

§ 80 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 570, 88, 26

overw A § oorspronkelijke 
tekst

HS + 564, 70, 49

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 581, 61, 45

Verzoeken om aparte stemming
ECR: § 31
ID: §§ 2, 3; overweging A
The Left: § 80

Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
§ 46
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “van en het aantal ongegronde asielaanvragen door 

Albanese burgers”
2e deel deze woorden

PPE:
§ 31
1e deel “merkt op dat het nationaal actieplan 2016-2020 inzake LHBTI-aangelegenheden 

van Albanië is verlopen en roept de regering op een nieuw actieplan te ontwikkelen 
door middel van een transparant en inclusief overleg met het maatschappelijk 
middenveld, en ervoor te zorgen dat er voldoende middelen worden uitgetrokken 
voor de uitvoering ervan; roept de Albanese autoriteiten op de sociale aanvaarding 
van LHBTQI+-personen te bevorderen, omdat zij nog steeds op regelmatige basis 
worden gediscrimineerd en het doelwit van haatzaaiende uitlatingen zijn;”

2e deel “is ingenomen met het besluit om de onaanvaardbare “bekeringstherapie” uit te 
bannen, waardoor het recht op genderidentiteit en genderexpressie wordt versterkt;”

ECR:
§ 34
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Roma, Egyptenaren en andere”
2e deel deze woorden
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§ 56
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de LHBTQI+-gemeenschap”
2e deel deze woorden

The Left:
amendement 5
1e deel “benadrukt het belang om grensoverschrijdende criminaliteit te voorkomen, waarbij 

de grondrechten die vervat zijn in de toepasselijke internationale en regionale 
wetgeving en beginselen ten volle moeten worden geëerbiedigd; neemt kennis van 
de start van de eerste volwaardige gezamenlijke operatie met het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap (Frontex) buiten de Europese Unie;”

2e deel “en verzoekt Frontex te verduidelijken of er een effectbeoordeling op het gebied van 
de grondrechten is uitgevoerd alvorens zijn missies in Albanië uit te voeren; is 
bezorgd over meldingen van vermeende pushbacks aan de Albanees-Griekse grens 
en verzoekt om een dringend onderzoek naar deze aantijgingen door Frontex en de 
Albanese autoriteiten;”

§ 79
1e deel “is verheugd dat Albanië zich sinds 2012 volledig aansluit bij besluiten en 

verklaringen in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid en looft de actieve deelname van het land aan 
crisisbeheersingsmissies en operaties van de EU, evenals zijn actieve bijdrage aan 
NAVO-missies die van strategisch belang zijn voor de EU;”

2e deel “spoort Albanië aan zich aan te sluiten bij het EU-standpunt over de jurisdictie van 
het Internationaal Strafhof;”

22. Verslagen 2019-2020 over Kosovo

Verslag: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0031/2021)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 4 1 Verts/ALE HS + 517, 95, 67

§ 6 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 473, 165, 41

§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 472, 165, 41

§ 8 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 525, 105, 51

so

1/HS + 564, 80, 37

§ 10 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 578, 76, 27
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

4S PPE HS - 272, 350, 57§ 11

2 Verts/ALE HS + 344, 289, 43

so

1/HS + 590, 69, 22

§ 12 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 585, 79, 17

na § 27 6 ID HS - 221, 408, 47

na § 29 7 ID HS - 240, 379, 59

so

1/HS + 557, 40, 84

§ 31 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 602, 39, 40

§ 48 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 557, 60, 62

so

1/HS + 548, 14, 114

§ 54 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 467, 120, 90

so

1/HS + 605, 32, 44

§ 58 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 576, 75, 30

so

1/HS + 479, 126, 74

§ 63 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 453, 158, 68

§ 64 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 493, 97, 89

§ 101 5 PPE HS + 336, 273, 71

so

1/HS + 553, 119, 9

overw A § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 506, 134, 39
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

overw D § oorspronkelijke 
tekst

HS + 534, 130, 17

so

1/HS + 595, 40, 46

2/HS + 483, 144, 52

overw E § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 491, 135, 53

so

1/HS + 657, 17, 7

overw F § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 508, 100, 70

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 471, 109, 104

Verzoeken om aparte stemming
PPE: § 48
The Left: § 64; overweging D
Renew: §§ 6, 7, 63
ID: §§ 6, 8

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 54
1e deel “is ingenomen met de vorderingen die zijn geboekt met de bescherming van LHBTI-

rechten in wetgeving en beleid; merkt evenwel op dat het huidige 
antidiscriminatiekader volledig moet worden uitgevoerd en roept op tot een 
deugdelijk onderzoek naar haatmisdrijven tegen LHBTI-personen;”

2e deel “verzoekt de regering om partnerschappen tussen personen van hetzelfde geslacht op 
te nemen in het ontwerp van het Burgerlijk Wetboek, zoals door de Kosovaarse 
grondwet wordt gewaarborgd;”

The Left:
overweging A
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “zoals ieder land dat toe wenst te treden tot de EU,”
2e deel deze woorden

overweging F
1e deel gehele tekst zonder de woorden “in het land”
2e deel “in het land”

§ 10
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “is ingenomen met de hernieuwde betrokkenheid 

van de Verenigde Staten, en onderstreept dat de EU en de Verenigde Staten hun 
partnerschap en coördinatie in de Westelijke Balkan moeten versterken; onderstreept 
dat trans-Atlantische samenwerking een cruciale factor is voor de stabiliteit in de 
regio;”
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2e deel deze woorden

§ 12
1e deel “onderkent de belangrijke bijdrage van de strijdkrachten in Kosovo (KFOR) en de 

deelnemende staten aan de handhaving van een veilige en stabiele situatie, de 
vrijheid van verkeer voor alle burgers in Kosovo”

2e deel “en de bevordering van de Euro-Atlantische integratie van de Westelijke Balkan;”

§ 58
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en om zijn beleid proactief af te stemmen op het 

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de EU;”
2e deel deze woorden

§ 63
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “die lidstaten” en “dat alsnog te doen,”
2e deel deze woorden

ID:
§ 31
1e deel “heeft met instemming kennisgenomen van de verordening inzake de integratie van 

vreemdelingen, en dringt aan op de volledige uitvoering daarvan;”
2e deel “onderstreept dat er meer moet worden ondernomen om voldoende bestuurlijke en 

handhavingscapaciteit te creëren en zo migratieproblemen aan te pakken, met 
inbegrip van migrantensmokkel;”

The Left, Renew:
overweging E
1e deel “overwegende dat Kosovo het enige land in de Westelijke Balkan is waarvan de 

burgers een visum nodig hebben om naar het Schengengebied te reizen” zonder de 
woorden: “het enige land in de Westelijke Balkan is waarvan”

2e deel “het enige land in de Westelijke Balkan is waarvan”
3e deel “hoewel sinds 2018 aan alle voorwaarden voor visumliberalisering is voldaan;”

Diversen
Amendement 3 is ingetrokken.

23. Verslagen 2019-2020 over Noord-Macedonië

Verslag: Ilhan Kyuchyuk (A9-0040/2021)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 3 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 563, 84, 37

so

1/HS + 582, 70, 32

§ 4 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 567, 78, 39
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

3/HS + 549, 85, 50

§ 5 9 The Left HS - 149, 487, 48

§ 7 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 572, 93, 19

na § 12 3 S&D, 
Verts/ALE

HS + 580, 32, 72

na § 18 6 ID HS - 268, 382, 28

so

1/HS + 629, 19, 34

§ 23 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 580, 85, 19

na § 33 8 ECR HS - 199, 405, 79

1 Renew HS + 593, 10, 81

so

1/HS ↓

2/HS ↓

§ 39

§ oorspronkelijke 
tekst

3/HS ↓

10 The Left HS - 116, 552, 16

so

1/HS + 585, 41, 58

2/HS + 370, 294, 20

§ 48

§ oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 589, 27, 68

na § 55 7 ID HS - 187, 404, 88

4 PPE HS + 352, 171, 160na § 74

5 PPE HS + 479, 136, 68

11 The Left HS - 143, 508, 33

so

§ 75

§ oorspronkelijke 
tekst

1/HS + 640, 15, 29
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 579, 31, 74

na § 77 2 S&D, 
Verts/ALE

HS - 232, 353, 97

§ 82 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 580, 71, 32

§ 83 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 584, 81, 19

§ 84 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 585, 86, 13

overw F § oorspronkelijke 
tekst

HS + 517, 75, 90

overw S § oorspronkelijke 
tekst

HS + 563, 74, 47

so

1/HS + 618, 23, 43

overw T § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 588, 70, 26

overw U § oorspronkelijke 
tekst

HS + 572, 88, 24

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 558, 70, 59

Verzoeken om aparte stemming
PPE: overweging F
ID: §§ 3, 7
The Left: overwegingen S, U, §§ 3, 82, 83, 84

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 4
1e deel “herinnert de lidstaten eraan dat het uitbreidingsbeleid gestoeld moet zijn op 

objectieve criteria”
2e deel “en niet door eenzijdige belangen mag worden belemmerd;”
3e deel “herhaalt dat het uitbreidingsbeleid van de EU nog steeds het meest doeltreffende 

instrument van het buitenlands beleid van de Unie is en dat de verdere ontmanteling 
ervan kan leiden tot een onstabiele situatie in de onmiddellijke nabijheid van de 
EU;”
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§ 39
1e deel “is verheugd dat er opnieuw antidiscriminatiewetgeving is aangenomen door alle 

politieke partijen en dringt er bij de autoriteiten op aan om op deze wetgeving voort 
te bouwen met een inclusief, transparant proces om een onafhankelijke commissie 
voor bescherming tegen discriminatie in te stellen die de bescherming en inclusie 
van alle gemarginaliseerde groepen waarborgt;”

2e deel “spoort de Sobranie aan wetgeving vast te stellen om een vereenvoudigde, 
transparante en toegankelijke procedure voor wettelijke gendererkenning op basis 
van zelfbeschikking mogelijk te maken”

3e deel “en discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of genderidentiteit te 
voorkomen;” merkt op dat in juni 2019 de allereerste Skopje Pride werd 
georganiseerd;”

§ 48
1e deel “is ingenomen met de inspanningen van het land om de samenwerking op het gebied 

van het beheer van irreguliere migratie en grensbescherming te verbeteren en 
tegemoet te komen aan de basisbehoeften van vluchtelingen, asielzoekers en 
migranten; dringt aan op verdere versterking van de internationale bescherming van 
mensen in nood en op het voorkomen van schendingen van het internationaal recht,”

2e deel “zoals vermeende pushbacks;”
3e deel “roept de autoriteiten op een mechanisme voor actief toezicht in te voeren en de 

stappen te ondernemen die nodig zijn om dergelijke schendingen van het 
internationaal recht te voorkomen; benadrukt dat de bijdrage van Noord-Macedonië 
aan de bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie van cruciaal belang 
is en roept de EU op haar steun aan grensbescherming in de regio te intensiveren; 
wijst op de vooruitgang die is geboekt bij de bestrijding van mensenhandel en -
smokkel, en herinnert aan de noodzaak om een werkbaar mechanisme voor het 
beheer van irreguliere migratiestromen in te stellen en om netwerken van 
mensensmokkelaars te bestrijden, aangezien het land op een van de belangrijkste 
doorreisroutes van migranten ligt; wijst op de lopende samenwerking met het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) en steunt de voltooiing van de 
statusovereenkomst met Frontex, die een betere bescherming van de grenzen en 
bestrijding van grensoverschrijdende misdaad mogelijk moet maken met volledige 
eerbiediging van de grondrechten; moedigt het land aan te zorgen voor de 
vaststelling van een strategie voor de integratie van migranten, waaronder de re-
integratie van terugkeerders;”

§ 75
1e deel “spreekt nogmaals zijn volledige steun uit voor versterkte regionale samenwerking 

en dringt er bij alle partijen op aan om de volledige, consequente en bonafide 
tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van Prespa tussen Noord-Macedonië en 
Griekenland en van het Verdrag inzake goed nabuurschap tussen Noord-Macedonië 
en Bulgarije te waarborgen, aangezien beide van groot belang zijn voor de bilaterale 
betrekkingen;”

2e deel “moedigt de partners aan om te blijven samenwerken en om alle onopgeloste 
bilaterale kwesties die geen invloed hebben op het toetredingsproces bilateraal op te 
lossen, om constructief te handelen en om geen acties te ondernemen die de 
Europese integratie en de ruimere belangen van de EU kunnen ondermijnen;”

The Left:
§ 23
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “aan de” en “en de NAVO gerelateerde”
2e deel deze woorden



P9_PV-PROV(2021)03.24-25(VOT)_NL.docx 34 PE 691.015

overweging T
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het land” en “het dertigste lid van de NAVO 

werd”
2e deel deze woorden

24. Verslagen 2019-2020 over Servië

Verslag: Vladimír Bilčík (A9-0032/2021)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 7 2S PPE HS - 305, 346, 33

so

1/HS + 609, 61, 14

2/HS + 645, 34, 5

§ 8 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 588, 62, 34

§ 16 10 S&D, Renew, 
Verts/ALE

HS + 391, 258, 33

so

1/HS + 589, 51, 43

2/HS + 460, 181, 42

3/HS + 612, 37, 34

4/HS + 396, 273, 14

5/HS + 620, 26, 37

6/HS + 445, 190, 48

§ 17 § oorspronkelijke 
tekst

7/HS + 620, 24, 39

3 PPE HS + 617, 21, 46§ 19

11 S&D, Renew, 
Verts/ALE

HS + 582, 65, 36

§ 23 15 Verts/ALE, 
S&D, Renew

HS + 432, 201, 50

so§ 24 § oorspronkelijke 
tekst

1/HS + 642, 29, 12



P9_PV-PROV(2021)03.24-25(VOT)_NL.docx 35 PE 691.015

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 407, 198, 77

3/HS + 616, 33, 34

na § 26 20 ID HS - 251, 400, 28

so

1/HS + 552, 81, 50

2/HS + 386, 232, 65

3/HS + 543, 38, 102

§ 31 § oorspronkelijke 
tekst

4/HS + 396, 232, 55

so

1/HS + 531, 85, 66

2/HS + 331, 245, 106

§ 38 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 583, 42, 57

§ 39 16 Verts/ALE, 
S&D, Renew

HS + 560, 54, 68

§ 40 4 PPE HS + 630, 15, 39

12 S&D, Renew, 
Verts/ALE

HS + 593, 29, 61

so

1/HS ↓

2/HS ↓

3/HS ↓

4/HS ↓

§ 42

§ oorspronkelijke 
tekst

5/HS ↓

9 Renew, S&D, 
Verts/ALE

HS + 399, 265, 19§ 44

5 PPE HS ↓
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

13 S&D, Renew, 
Verts/ALE

HS + 589, 54, 41

so

1/HS ↓

2/HS ↓

§ 48

§ oorspronkelijke 
tekst

3/HS ↓

§ 51 6S PPE HS - 223, 375, 86

na § 53 17 Verts/ALE, 
S&D, Renew

HS + 392, 241, 50

so

1/HS + 601, 6, 77

§ 55 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 545, 86, 51

so

1/HS + 579, 23, 81

§ 59 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 531, 87, 64

7 PPE HS + 515, 104, 62

so

1/HS ↓

§ 60

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS ↓

so

1/HS + 627, 42, 15

§ 64 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 578, 97, 9

so

1/HS + 630, 26, 28

§ 78 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 545, 103, 36
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 84 14 S&D, Renew, 
Verts/ALE

HS + 562, 67, 54

§ 86 18 ECR HS - 327, 334, 22

§ 87 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 567, 87, 30

19 ECR HS + 516, 106, 62

so

1/HS ↓

§ 88

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS ↓

so

1/HS + 638, 5, 41

2/HS + 561, 91, 32

§ 89 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 587, 57, 40

§ 90 8S PPE HS - 263, 352, 65

na § 92 21 ID HS - 171, 458, 50

so

1/HS + 639, 6, 38

2/HS + 562, 85, 36

3/HS + 621, 29, 33

§ 94 § oorspronkelijke 
tekst

4/HS + 590, 51, 42

§ 105 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 592, 18, 73

overw R 1 PPE HS + 641, 5, 37

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 538, 69, 79

Verzoeken om aparte stemming
ECR: § 60
ID: § 105
The Left: § 87
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Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 55
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “voor de tenuitvoerlegging van het Verdrag van 

Istanbul”
2e deel deze woorden

§ 59
1e deel “beklemtoont dat de rechten van de LGBTI-gemeenschap nog altijd moeten worden 

beschermd; verzoekt de autoriteiten beter en doeltreffender op te treden tegen 
haatzaaiende uitingen en door haat ingegeven misdaden;”

2e deel “is verheugd over het vreedzame verloop van twee pride-optochten in 2019; 
benadrukt dat het belangrijk is dat alle instellingen de voorbereiding van 
EuroPride 2022 ondersteunen en de veiligheid van alle deelnemers waarborgen;”

§ 78
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de overgang naar een koolstofarme economie in 

gang te zetten, over te stappen naar hernieuwbare energie en minder vervuilende 
brandstoffen en tevens alle steenkoolsubsidies die niet aan de normen voldoen, af te 
schaffen;”

2e deel deze woorden

ID:
§ 8
1e deel “wijst op het belang van strategische communicatie over de voordelen van 

toetreding tot de EU door Servische belanghebbenden;”
2e deel “beklemtoont dat het openbaar debat over de toetreding tot de EU gestoeld moet zijn 

op feiten en de volledige eerbiediging van de grondrechten en de democratische 
waarden moet bevorderen;” zonder de woorden: “moet bevorderen “

3e deel deze woorden

PPE:
§ 17
1e deel “wijst op de verkiezingsbeginselen zoals gedefinieerd door de Commissie van 

Venetië en stelt met bezorgdheid vast dat president”
2e deel “Aleksandar Vučić”
3e deel “de vervroegde verkiezingen” en “heeft aangekondigd”
4e deel “zonder grondwettelijke basis of politieke noodzaak”
5e deel “en” en “tevens heeft aangekondigd”
6e deel “als president van Servië en voorzitter van de grootste politieke partij”
7e deel “dat in het voorjaar van 2022 op dezelfde dag presidents-, parlements- en 

gemeenteraadsverkiezingen zullen worden gehouden;"
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§ 24
1e deel “verzoekt Servië met klem overtuigende resultaten te behalen, onder meer door 

duurzame resultaten te behalen met betrekking tot doeltreffend onderzoek op 
gebieden die aanleiding geven tot zorg, zoals de rechterlijke macht, de vrijheid van 
meningsuiting en de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad,”

2e deel “met name in zaken die van groot openbaar belang zijn, zoals de zaken Krušik, 
Jovanjica en Telekom Srbija,”

3e deel “en betere resultaten te behalen met betrekking tot onderzoek, aanklachten en 
veroordelingen in zaken betreffende corruptie op hoog niveau, waaronder met 
betrekking tot de inbeslagname en confiscatie van criminele 
vermogensbestanddelen; herhaalt zijn oproep van 2018 tot gerechtigheid met 
betrekking tot de onrechtmatige sloop van privé-eigendom in de wijk Savamala in 
Belgrado; merkt op dat de nieuwe wet inzake voorkoming van corruptie sinds 
1 september 2020 van kracht is;”

§ 31
1e deel “spreekt zijn bezorgdheid uit over de doeltreffende werking van het nieuwe 

parlement”
2e deel “waarin geen parlementaire oppositie is vertegenwoordigd, waarvan de legitimiteit 

door de oppositiepartijen wordt aangevochten,”
3e deel “waarvan de zittingsperiode, zoals reeds door de Servische president is 

aangekondigd, zal worden verkort,”
4e deel “en dat ingrijpende wijzigingen van de grondwet goedkeurt, met name op het gebied 

van de rechterlijke macht, zonder dat daar een open, inclusief en democratisch 
openbaar debat aan voorafgaat;”

§ 38
1e deel “stelt met bezorgdheid vast dat de Nationale Vergadering van Servië pas 44 dagen 

na de afkondiging van de noodtoestand in maart 2020 is bijeengekomen,”
2e deel “hetgeen haar rol als kerninstelling binnen de parlementaire democratie, zoals 

verankerd in de Servische grondwet, heeft ondermijnd;”
3e deel “stelt met bezorgdheid vast dat de Nationale Vergadering, ongeacht de duidelijke 

parlementaire meerderheid, pas lange tijd na de bekendmaking van de definitieve 
verkiezingsuitslag op 5 juli 2020 haar werkzaamheden heeft opgepakt; verzoekt de 
Nationale Vergadering beledigend, opruiend taalgebruik te vermijden en 
haatzaaiende uitlatingen tijdens het parlementair debat tegen te gaan; vestigt de 
aandacht op het belang van het werk van de oppositie in een democratie;”

§ 42
1e deel “is van oordeel dat de verwerving van twee televisiezenders met nationale dekking 

in december 2018”
2e deel “door iemand die banden heeft met de regeringspartij”
3e deel “een stap richting de monopolisering van het medialandschap” en “vormt”
4e deel “door de regeringspartij”
5e deel “vraagt de redacties van alle televisiezenders met nationale dekking in Servië de 

hoogste professionele normen te handhaven en regelmatig afwijkende meningen te 
laten horen;”



P9_PV-PROV(2021)03.24-25(VOT)_NL.docx 40 PE 691.015

§ 48
1e deel “merkt op dat het rechts- en institutionele kader voor de eerbiediging van de 

mensenrechten formeel grotendeels is vastgesteld,”
2e deel “maar geen doeltreffende mechanismen omvat ter waarborging van de 

daadwerkelijke eerbiediging van deze grondrechten;”
3e deel “pleit voor de doeltreffendere tenuitvoerlegging ervan, waarbij bijzondere aandacht 

moet worden besteed aan de kwetsbaarste groepen in de samenleving, waaronder 
nationale minderheden, op het gebied van onderwijs; verzoekt Servië niet-
discriminerend gebruik van minderheidstalen te verzorgen en te beschermen in het 
onderwijs en in speciale omgevingen binnen staats- en lokale mediakanalen, en 
gelijke kansen met betrekking tot degelijke vertegenwoordiging in de politiek, de 
overheid en de rechterlijke macht te waarborgen;”

§ 60
1e deel “verzoekt de regering partnerschappen tussen mensen van hetzelfde geslacht en 

naams- en genderwijzigingen voor transgenders bij wet te regelen overeenkomstig 
de desbetreffende jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens,”

2e deel “een veilige omgeving voor LGBTI-personen tot stand te brengen en een cultuur van 
verdraagzaamheid ten aanzien van deze personen te bevorderen;”

The Left:
§ 64
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “een prioriteit is en een voorwaarde voor toetreding 

van beide landen tot de EU, en”
2e deel deze woorden

§ 88
1e deel “is verheugd dat Servië hetzelfde standpunt als de EU heeft ingenomen ten aanzien 

van de presidentsverkiezingen in Belarus; is niettemin bezorgd over het feit dat 
Servië zich niet heeft aangesloten bij de bestraffing van Belarussische 
functionarissen en het standpunt van de EU ten aanzien van de nieuwe 
veiligheidswet in China;”

2e deel “verzoekt Servië te zorgen voor een betere aansluiting bij de verklaringen van de 
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
namens de EU, evenals bij de besluiten van de Raad;”

§ 89
1e deel “neemt nota van de ondertekening van de overeenkomsten voor economische 

normalisering door Servië en Kosovo op 4 september 2020 in Washington;”
2e deel “betreurt het echter dat er in de tekst bepalingen zijn opgenomen waarin Kosovo 

wordt opgeroepen niet langer te streven naar lidmaatschap van internationale 
organisaties; is ingenomen met de hernieuwde betrokkenheid van de Verenigde 
Staten, en onderstreept dat de EU en de Verenigde Staten hun partnerschap en 
coördinatie in de Westelijke Balkan moeten versterken; onderstreept dat trans-
Atlantische samenwerking een belangrijke factor is voor de stabiliteit in de regio;”

3e deel “en wijst op de leidende rol van de EU als bemiddelaar in het proces van 
normalisering van de betrekkingen tussen Servië en Kosovo;”
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§ 94
1e deel “herinnert eraan dat de EU de grootste handelspartner van, investeerder in en 

steunverstrekker aan Servië is; neemt nota van het besluit van Servië van 
oktober 2019 om een vrijhandelsovereenkomst te sluiten met de Euraziatische 
Economische Unie;”

2e deel “verwacht evenwel dat Servië zich aansluit bij het EU-handelsbeleid;”
3e deel “wijst eens te meer op het streven van de EU om haar belangen te verdedigen door 

het negatieve effect te beperken van vrijhandelsovereenkomsten met de 
Euraziatische Economische Unie die zijn ondertekend door landen die het 
lidmaatschap van de Europese Unie hebben aangevraagd en een stabilisatie- en 
associatieovereenkomst hebben ondertekend, zoals Servië;”

4e deel “betreurt het dat Servië nog altijd geen lid is van de Wereldhandelsorganisatie;”


