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1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Filip De Man

Verslag: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021) (geheime stemming (artikel 191 van het Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpbesluit Geh. S + 671, 11, 11

2. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Zdzisław Krasnodębski

Verslag: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021) (geheime stemming (artikel 191 van het 
Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpbesluit Geh. S + 521, 153, 17

3. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos

Verslag: Marie Toussaint (A9-0136/2021) (geheime stemming (artikel 191 van het Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpbesluit Geh. S + 658, 25, 10

4. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos

Verslag: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021) (geheime stemming (artikel 191 van het Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpbesluit Geh. S + 655, 29, 9
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5. Overeenkomst EU/Noorwegen: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst 
CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ***

Aanbeveling: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

goedkeuringsprocedure HS + 686, 2, 5

6. Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst EU/Honduras ***

Aanbeveling: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

goedkeuringsprocedure HS + 632, 23, 38

7. Uitvoeringsverslag over de verkeersveiligheidsaspecten van het pakket inzake 
technische controles

Verslag: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

één enkele stemming HS + 654, 30, 9

8. Chemische residuen in de Oostzee, op basis van verzoekschriften nr. 1328/2019 en 
nr. 0406/2020, uit hoofde van artikel 227, lid 2, van het Reglement 

Ontwerpresolutie: B9-0224/2021

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0224/2021
(commissie PETI)

één enkele stemming HS + 660, 8, 25
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9. Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en 
verspreiding ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Dan Nica (A9-0122/2021)

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

Ontwerpwetgevingsresolutie

na § 2 1 PPE,
S&D,

The Left

HS + 677, 5, 17

10. Specifiek programma tot uitvoering van Horizon Europa, het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie *

Verslag: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerp van de Raad HS + 661, 5, 33

11. Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I

Verslag: Marisa Matias (A9-0120/2020)

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

voorlopig akkoord 163 commissie HS + 663, 17, 19

12. Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie ***I

Verslag: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 162 commissie HS + 673, 6, 20
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13. Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I

Verslag: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 95 commissie HS + 641, 44, 14

14. Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst EU/Honduras (resolutie)

Verslag: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

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

§ 17 1S ECR HS - 133, 475, 60

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 576, 54, 69

15. Interinstitutioneel akkoord over het verplichte transparantieregister

Verslag: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

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

so

1/HS + 509, 177, 5

2/HS + 684, 4, 3

§ 11 § oorspronkelijk
e tekst

3/HS + 421, 255, 15

1 The Left HS - 234, 400, 56§ 19, na letter b

2 The Left HS - 182, 495, 13

§ 19, letter c 4 Verts/ALE HS - 315, 355, 19

§ 21 3 PPE HS + 479, 136, 76

ontwerpbesluit HS + 645, 5, 49

Verzoeken om stemming in onderdelen
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PPE:
§ 11
1e deel “acht het van belang te bepalen welke vergaderingen met 

belangenvertegenwoordigers moeten worden gepubliceerd als van tevoren geplande 
vergaderingen;”

2e deel “is ingenomen met de praktijk van de Commissie om ook vergaderingen te 
publiceren die in een andere dan fysieke vorm plaatsvinden, bijvoorbeeld via 
videoconferentie;”

3e deel “dringt erop aan dat ook een gepland telefoongesprek als een vergadering moet 
worden beschouwd;”

16. Efficiënter en schoner zeevervoer

Verslag: Karima Delli (A9-0029/2021)

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

§ 3 1 leden HS - 286, 372, 34

§ 4 2 leden HS + 337, 306, 50

§ 5 3 leden HS + 378, 283, 32

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 453, 92, 154

17. Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het 
Reglement: maximumresidugehalten van bepaalde stoffen, waaronder lufenuron

Ontwerpresolutie: B9-0223/2021 (meerderheid van de leden van het Parlement vereist)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0223/2021
(commissie ENVI)

ontwerpresolutie
(gehele tekst)

HS + 441, 242, 15
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18. Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het 
Reglement: maximumresidugehalten voor bepaalde stoffen, waaronder flonicamid

Ontwerpresolutie: B9-0222/2021 (meerderheid van de leden van het Parlement vereist)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0222/2021
(commissie ENVI)

resolutie
(gehele tekst)

HS + 366, 305, 27

19. Programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van 
ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en 
Europese statistieken (programma voor de eengemaakte markt) 2021-2027 ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Brando Benifei (A9-0142/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming

20. Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) 2021-2027 ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming

21. Programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden 2021-2027 ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming
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22. Programma Justitie 2021-2027 ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Heidi Hautala, Katarina Barley (A9-0146/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming

23. Ruimtevaartprogramma 2021-2027 en het Agentschap van de Europese Unie voor 
het ruimtevaartprogramma ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming
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24. Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK ***

Aanbeveling: Andreas Schieder, Christophe Hansen (A9-0128/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

goedkeuringsprocedure HS + 660, 5, 32

25. Het resultaat van de onderhandelingen tussen de EU en het VK

Ontwerpresolutie: B9-0225/2021

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

Ontwerpresolutie B9-0225/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

na § 1 5 ID HS - 150, 539, 8

so

1/HS + 536, 110, 52

2/HS + 606, 85, 8

§ 2 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 584, 57, 58

§ 9 6 Verts/ALE HS - 211, 482, 6

§ 15 7 Verts/ALE HS - 183, 442, 74

na § 17 1 The Left HS - 137, 558, 4

§ 18, punt ii 2 The Left HS - 147, 539, 13

§ 18, punt iv 8 Verts/ALE HS - 110, 537, 52

§ 21 21 leden HS + 562, 133, 4

so

1/HS + 568, 65, 66

§ 22 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 605, 68, 26

§ 30 9 Verts/ALE HS - 193, 468, 38

§ 34 10 Verts/ALE HS - 173, 486, 40

na § 34 11 Verts/ALE HS - 164, 464, 71
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

§ 35 3 The Left HS - 134, 559, 6

12 Verts/ALE HS - 147, 544, 8§ 36

4 The Left HS - 136, 555, 8

na § 38 13 Verts/ALE HS - 200, 471, 28

§ 45 14 Verts/ALE HS - 158, 529, 12

na § 46 15 Verts/ALE HS - 185, 457, 57

16 Verts/ALE HS - 200, 454, 45

17 Verts/ALE HS - 172, 479, 47

18 Verts/ALE HS - 199, 480, 20

19 Verts/ALE HS - 161, 502, 36

na § 47

20 Verts/ALE HS - 210, 451, 38

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 578, 51, 68

Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left:
§ 22
1e deel “betreurt dat het VK, in tegenstelling tot de politieke verklaring waarin een 

ambitieus, breed, diep en flexibel partnerschap op het gebied van buitenlands beleid, 
veiligheid en defensie werd voorzien, heeft geweigerd om in het kader van de 
overeenkomst over deze aspecten te onderhandelen; herinnert er desondanks aan dat 
het in het belang van beide partijen is om op deze gebieden nauwe en duurzame 
samenwerking te waarborgen, met name met het oog op de bevordering van vrede en 
veiligheid, met inbegrip van terrorismebestrijding, de bevordering van een op regels 
gebaseerde wereldorde, doeltreffend multilateralisme, het VN-Handvest, de 
consolidatie van de democratie en de rechtsstaat, en de bescherming van de 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden overeenkomstig artikel 21 VEU;”

2e deel “stelt voor de toekomstige samenwerking en coördinatie tussen de EU en het VK te 
regelen aan de hand van een systemisch platform voor overleg en coördinatie op 
hoog niveau inzake vraagstukken van buitenlands beleid, waaronder de uitdagingen 
in verband met landen als Rusland en China, korte lijnen op het gebied van 
veiligheidskwesties, onder meer in het kader van de samenwerking tussen de EU en 
de NAVO, en een systematische preferentiële samenwerking met betrekking tot met 
name vredeshandhavingsoperaties; dringt in het bijzonder aan op diepgaande 
samenwerking en coördinatie tussen de EU en het VK op het gebied van 
sanctiebeleid, gezien de gedeelde waarden en belangen, en pleit in dit kader voor 
instelling van een coördinatiemechanisme;”
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ID:
§ 2
1e deel “benadrukt opnieuw van mening te zijn dat de terugtrekking van het VK uit de EU 

een historische vergissing is”
2e deel “en herinnert eraan dat de EU het besluit van het VK altijd heeft gerespecteerd,”
3e deel “maar er ook altijd op heeft gewezen dat het VK de gevolgen van het verlaten van de 

EU moet aanvaarden en dat een derde land niet dezelfde rechten en voordelen kan 
hebben als een lidstaat; wijst erop dat het Parlement tijdens het gehele proces van 
terugtrekking van het VK uit de EU altijd de bescherming van de rechten van de 
EU-burgers in het oog heeft gehouden, naast de bescherming van de vrede en 
welvaart van Ierland, de bescherming van visserijgemeenschappen, de handhaving 
van de rechtsorde van de EU, de waarborging van de autonomie van de 
besluitvorming van de EU, de handhaving van de integriteit van de douane-unie en 
de voorkoming van dumping op sociaal, milieu-, belasting- of regelgevingsgebied, 
omdat dit van essentieel belang is om de werkgelegenheid, de industrie en het 
concurrentievermogen van de EU te beschermen en de doelstellingen van de 
Europese Green Deal te verwezenlijken;”

Diversen
Marina Kaljurand (S&D-Fractie) ondersteunt amendement 21 ook.
Geert Bourgeois, namens de ECR-Fractie, ondersteunt de ontwerpresolutie ook.
B9-0225/2021.

26. Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de 
Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee ***I

Verslag: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

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

gehele tekst 46 S&D HS + 633, 21, 43

amendementen van de 
bevoegde commissie - 

stemming en bloc

1-45 commissie HS ↓

voorstel van de Commissie HS + 643, 11, 47
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27. Bodembescherming

Ontwerpresolutie: B9-0221/2021

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

Ontwerpresolutie B9-0221/2021
(commissie ENVI)

so

1/HS + 687, 4, 7

§ 1 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 561, 103, 34

so

1/HS + 690, 4, 4

§ 3 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 288, 400, 10

§ 4 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 559, 80, 59

na § 4 1 The Left HS - 191, 424, 82

§ 5 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 561, 79, 58

so

1/HS + 646, 45, 7

§ 10 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 402, 284, 11

so

1/HS + 662, 10, 26

§ 11 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 565, 95, 38

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 610, 85, 3

so

1/HS + 511, 176, 11

§ 27 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 305, 364, 29

so§ 28 § oorspronkelijke 
tekst

1/HS + 526, 144, 28
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

2/HS + 559, 120, 19

3/HS - 288, 349, 61

§ 29 2 The Left HS - 143, 541, 13

§ 35 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 367, 263, 68

so

1/HS + 635, 13, 50

§ 37 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 475, 168, 55

§ 52 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 361, 307, 29

§ 54 § oorspronkelijke 
tekst

HS - 335, 349, 14

so

1/HS + 415, 241, 42

§ 55 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 298, 370, 30

§ 60 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 375, 317, 6

§ 63 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 381, 280, 37

§ 65 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 411, 217, 70

so

1/HS + 648, 7, 43

overw R § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 554, 138, 5

so

1/HS + 622, 40, 35

overw Y § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 372, 314, 11

sooverw Z § oorspronkelijke 
tekst

1/HS + 638, 23, 37



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_NL.docx 18 PE 692.327

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

2/HS + 591, 101, 5

overw AA § oorspronkelijke 
tekst

HS + 378, 312, 8

overw AB § oorspronkelijke 
tekst

HS + 415, 270, 13

overw AQ § oorspronkelijke 
tekst

HS + 561, 88, 49

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 605, 55, 41

Verzoeken om aparte stemming
ID: overwegingen Y, AQ; §§ 4, 5, 16, 60
PPE: overwegingen AA, AB: §§ 27, 35, 52, 54, 55, 60, 63, 65

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
overweging R
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “niet-duurzame landbouw- en bosbouwpraktijken”
2e deel deze woorden

overweging Z
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “overwegende dat een eerdere poging om in de EU 

een kaderrichtlijn voor de bodembescherming in te voeren geen succes was en het 
voorstel in mei 2014 werd ingetrokken, na acht jaar door een minderheid van 
lidstaten geblokkeerd te zijn geweest in de Raad;”

2e deel deze woorden

PPE:
overweging Y
1e deel gehele tekst zonder het woord: “bindende”
2e deel dit woord

§ 3
1e deel “is van mening dat gezonde bodems de basis vormen voor voedzaam en veilig 

voedsel en een absolute voorwaarde zijn voor een duurzame voedselproductie;”
2e deel “benadrukt dat een overstap naar duurzame voedingspatronen, in het bijzonder een 

grotere rol voor plantaardige voedingspatronen, een enorm potentieel heeft om de 
gezondheidstoestand van bodems en het landgebruik drastisch te verbeteren;”

§ 10
1e deel gehele tekst zonder het woord: “wettelijk”
2e deel dit woord

ECR:
§ 1
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1e deel “beklemtoont het belang van de bescherming van bodems en van de bevordering van 
gezonde bodems in de Unie, wetend dat de aantasting van dit levende ecosysteem – 
een component van de biodiversiteit – en van deze niet-hernieuwbare hulpbron 
doorgaat, ondanks de beperkte en ongelijkmatige actie die in een aantal lidstaten 
wordt ondernomen;”

2e deel “benadrukt de kosten van het niet aanpakken van bodemaantasting, met ramingen in 
de Unie van meer dan 50 miljard EUR per jaar;”

§ 11
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de kosten van wel en niet optreden” en 

“onmiddellijke en”
2e deel deze woorden

Renew:
§ 27
1e deel “wijst erop dat in de bossen in de EU ongeveer 2,5 keer meer koolstof wordt 

opgeslagen in de bodem dan in de biomassa van bomen;”
2e deel “verzoekt de Commissie een EU-bosbouwstrategie op te stellen waarin hiermee naar 

behoren rekening wordt gehouden en die beheeropties bevordert die deze 
waardevolle hulpbron in stand houden, en is voorstander van herstel- en 
beschermingsdoelstellingen, aangezien deze gunstig zijn voor bodems, de 
biodiversiteit en het klimaat;”

§ 37
1e deel “verzoekt de Commissie samenhang te garanderen tussen de nieuwe bodemstrategie 

en de aankomende bosbouwstrategie van de EU”
2e deel “door vereisten met betrekking tot duurzaam bodembeheer, zoals 

agrobosbouwpraktijken, in de bosbouwstrategie op te nemen;”

§ 55
1e deel “benadrukt dat bij niet-duurzaam landgebruik koolstof uit de bodem in de atmosfeer 

terechtkomt, na honderden of duizenden jaren lang deel te hebben uitgemaakt van 
het bodemecosysteem;”

2e deel “merkt op dat er tientallen jaren na kapactiviteiten in bossen nog steeds koolstof uit 
de bodem vrijkomt, zelfs als de bomen daarna weer zijn aangeplant; merkt op dat 
deze stromen zou moeten worden meegenomen in de berekeningen, maar dat het 
gebruik van bosbiomassa nog steeds als koolstofneutraal wordt aangemerkt;”

PPE, Renew:
§ 28
1e deel “onderstreept dat de bosbeheerpraktijk van kaalslag het symbiotische, onderling 

afhankelijke netwerk van bomen en zwammen vernietigt en dat dit netwerk zich na 
kaalslag praktisch nooit meer herstelt;”

2e deel “benadrukt dat dit netwerk in boreale bossen het op één na belangrijkste 
mechanisme is voor de accumulatie van organische materie in bodems en derhalve 
cruciaal is voor de wereldwijde koolstofcyclus; wijst er wederom op dat met 
kaalslag geen natuurlijke verstoring door bosbranden wordt nagebootst, aangezien 
een locatie waar een bosbrand heeft gewoed wordt gekenmerkt door een zeer grote 
hoeveelheid dood hout en een bodem die openstaat voor de kolonisatie van soorten, 
hetgeen na kaalslag niet het geval is;”

3e deel “verzoekt derhalve om een verbod op bosbeheer op basis van kaalslag in de EU, in 
aanvulling op andere maatregelen om bodems te beschermen uit hoofde van het 
bodemkader en relevante initiatieven;”
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28. Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming
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29. Digitaal groen certificaat - burgers van de Unie ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD))

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

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie

verwerping 11 leden HS - 86, 591, 16

Amendementen van de bevoegde commissie

gehele tekst 25DD commissie HS + 575, 80, 40

Amendementen op artikel 1

25DD commissie HS + 553, 95, 46§ 1

6 leden HS ↓

na § 2 9 ECR HS + 442, 239, 14

Amendementen op artikel 2

punt 5 25DD commissie HS + 630, 51, 13

Amendementen op artikel 3

§ 1, letter c 25DD commissie HS + 613, 68, 14

§ 2 15 S&D, PPE, 
Renew

HS + 680, 6, 9

Amendementen op artikel 5

24 The Left HS - 64, 585, 46

7 leden HS - 94, 549, 52

so

1/HS + 614, 60, 21

§ 1

25DD commissie

2/HS + 540, 90, 65

25DD commissie HS + 515, 127, 53

10 ECR HS ↓

§ 5, alinea 1

3 leden HS - 115, 533, 47

§ 5, alinea 2 4 leden HS - 118, 524, 53

Amendementen op artikel 6
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

so

1/HS + 615, 61, 19

§ 1 25DD commissie

2/HS + 540, 89, 66

14 PPE HS - 233, 438, 24§ 5

25DD commissie HS + 571, 80, 44

Amendementen op artikel 7

so

1/HS + 621, 33, 41

§ 1 25DD commissie

2/HS + 613, 68, 14

so

1/HS + 648, 36, 11

§ 2, letter b 25DD commissie

2/HS + 615, 68, 12

Amendementen op artikel 8

§ 1 16 S&D, PPE, 
Renew

HS + 679, 7, 9

Nieuwe artikelen na artikel 8

12 Renew HS + 402, 201, 92na art 8

13 Renew HS - 235, 414, 46

Amendementen op de bijlage

punt 3, letter f 25DD commissie HS + 616, 65, 14

punt 3, letter j 25DD commissie HS + 509, 136, 50

Amendementen op overwegingen

na overw 8 5 leden HS - 148, 536, 11

overw 9 8 ECR HS + 387, 280, 28

na overw 11 1 leden HS - 110, 564, 21

overw 14 17 S&D, PPE, 
Renew

HS + 678, 8, 9
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

na overw 16 18 The Left HS + 539, 148, 8

25DD commissie HS + 522, 135, 38overw 25

2 leden HS ↓

19rev The Left HS - 153, 454, 87

20rev The Left HS - 162, 450, 82

21rev The Left HS + 407, 240, 47

na overw 26

22rev The Left HS + 396, 251, 48

na overw 37 23rev The Left HS - 267, 340, 88

voorstel van de Commissie HS + 540, 119, 31

Verzoeken om aparte stemming
ID: amendement 25 - artikel 2, punt 5; amendement 25 - bijlage, punt 3, letter j
ECR: amendement 25 - artikel 3, § 1, letter c; amendement 25 - bijlage, punt 3, letter f

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
amendement 25 - artikel 5, § 1
1e deel gehele tekst zonder toevoeging van het woord “automatisch” en de schrapping van 

de woorden: “op verzoek van die personen”
2e deel deze woorden

amendement 25 - artikel 6, § 1
1e deel gehele tekst zonder toevoeging van het woord “automatisch” en de schrapping van 

de woorden: “op verzoek van die personen”
2e deel deze woorden

ECR:
amendement 25 - artikel 7, § 1
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Het is ook mogelijk een herstelcertificaat af te 

geven door middel van de detectie van antilichamen bij een serologische test.” en 
“De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 11 gedelegeerde handelingen 
vast te stellen voor het vaststellen en wijzigen van de soorten serologische tests voor 
het opsporen van antilichamen tegen SARS-CoV-2 waarvoor een herstelcertificaat 
kan worden afgegeven, op basis van door het ECDC beoordeelde wetenschappelijke 
gegevens.”

2e deel deze woorden

amendement 25 - artikel 7, § 2, letter b
1e deel “aangetoond middels overlegging van een positieve NAAT-test”
2e deel “of resultaat van een serologietest”



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_NL.docx 24 PE 692.327

30. Digitaal groen certificaat - onderdanen van derde landen ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD))

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

gehele tekst 1 commissie HS + 570, 59, 66

voorstel van de Commissie HS + 540, 80, 70

31. Digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale 
ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting

Verslag: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

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

§ 16 1 rapporteurs HS + 574, 48, 79

§ 23 2 rapporteurs HS + 648, 33, 20

§ 57 3 rapporteurs HS + 529, 102, 70

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 549, 70, 75

32. De moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta

Ontwerpresolutie: B9-0219/2021

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

Ontwerpresolutie B9-0219/2021 
(PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left, leden)

§ 3 2 S&D HS - 177, 516, 8

§ 5 16 Renew, PPE, 
Verts/ALE

HS + 672, 13, 16

§ 6 7 Verts/ALE HS + 508, 188, 5

na § 8 3 S&D HS + 379, 268, 54

4 S&D HS - 143, 546, 12

5 S&D HS - 234, 398, 69

§ 9

8 Verts/ALE HS - 297, 367, 37
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

§ 10 9 Verts/ALE HS - 314, 314, 73

na § 10 10 Verts/ALE HS + 465, 109, 127

§ 11 11 Verts/ALE HS + 463, 181, 57

na § 11 12 Verts/ALE HS + 464, 66, 171

§ 13 13 Verts/ALE HS + 452, 196, 53

na visum 10 6=
17=

S&D
Renew

HS + 646, 38, 17

1 S&D HS - 186, 492, 23overw G

14 Renew, PPE, 
Verts/ALE

HS + 659, 14, 28

overw H 15 Renew, PPE, 
Verts/ALE

HS + 545, 11, 145

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 635, 46, 12
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33. Fraudebestrijdingsprogramma van de Unie 2021-2027 ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming

34. Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021) (meerderheid van de leden 
van het Parlement vereist voor verwerping of wijziging van het standpunt van de Raad)

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

Ontwerp van wetgevingshandeling

Amendementen op artikel 9

na § 3 2 Verts/ALE HS - 205, 490, 3

Amendementen op artikel 12

§ 1, alinea 1 3 Verts/ALE HS - 158, 526, 14

Amendementen op artikel 18

§ 3, alinea 1 4 Verts/ALE HS - 190, 503, 5

Amendementen op artikel 19

§ 1, letter a 5 Verts/ALE HS - 165, 516, 17

§ 1, letter b 6 Verts/ALE HS - 162, 529, 7

§ 10 7S Verts/ALE HS - 165, 514, 19

Amendementen op artikel 24

§ 1, letter a, inleidende 

formule

8 Verts/ALE HS - 265, 428, 5

§ 1, letter a, alinea 2 9 Verts/ALE HS - 210, 484, 4

§ 1, letter a, alinea 3 10S Verts/ALE HS - 205, 490, 3

Amendementen op overwegingen

overw 37 1S Verts/ALE HS - 169, 512, 17
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35. Europees Defensiefonds ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021) (meerderheid van de 
leden van het Parlement vereist voor verwerping of wijziging van het standpunt van de Raad)

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

Voorstel tot verwerping van het standpunt van de Raad

verwerping 1 The Left HS - 139, 527, 31

Ontwerp van wetgevingshandeling

Amendementen op artikel 7

§ 2, inleidende formule 2 Verts/ALE HS - 136, 538, 24

§ 2, alinea 1 3 Verts/ALE HS - 145, 527, 26

§ 2, alinea 2 4 Verts/ALE HS - 145, 526, 27

§ 2, alinea 3 5 Verts/ALE HS - 152, 497, 49

§ 4 6 Verts/ALE HS - 141, 534, 22

Amendementen op artikel 9

§ 5, inleidende formule 7 Verts/ALE HS - 169, 480, 48

Amendementen op artikel 10

§ 6, na alinea 1 8 Verts/ALE HS - 162, 477, 57

Amendementen op artikel 20

§ 4 9 Verts/ALE HS - 152, 504, 40

Amendementen op artikel 23

§ 4 10 Verts/ALE HS - 151, 506, 40

Amendementen op artikel 24

§ 2 11 Verts/ALE HS - 153, 497, 47

Amendementen op artikel 26

§ 2 13 Verts/ALE HS - 179, 491, 27

Amendementen op artikel 33
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

geheel artikel 12 Verts/ALE HS - 136, 506, 55

36. Programma Digitaal Europa II***

Aanbeveling voor de tweede lezing: Valter Flego (A9-0119/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming

37. Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 2021-2027 II***

Aanbeveling voor de tweede lezing: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming

38. Administratieve samenwerking op het gebied van accijnzen: inhoud van 
elektronische registers *

Verslag: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

één enkele stemming HS + 662, 3, 26

39. De COVID-19-pandemie in Latijns-Amerika

Ontwerpresoluties: B9-0238/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021, B9-
0243/2021

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0239/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, leden)
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

na § 5 1 The Left HS - 162, 458, 77

so

1/HS + 667, 8, 23

§ 11 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 547, 76, 75

na § 11 2 The Left HS - 147, 489, 62

§ 13 3 Verts/ALE HS - 294, 379, 25

so

1/HS + 650, 5, 42

overw K § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 497, 73, 126

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 597, 51, 43

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0238/2021 The Left HS ↓

B9-0239/2021 PPE HS ↓

B9-0240/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0241/2021 S&D HS ↓

B9-0242/2021 Renew HS ↓

B9-0243/2021 ECR HS ↓

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 11
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “roept de regeringen van beide regio’s en 

internationale organisaties op om samen te werken met onlineplatforms om 
doeltreffende oplossingen te vinden om de “infodemie” aan te pakken; is verheugd 
over de oprichting van PortalCheck.org, een nieuwe bron van online-informatie voor 
factcheckers in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied om desinformatie over 
COVID-19 tegen te gaan, die wordt ondersteund door de Europese Unie;”

2e deel deze woorden

ECR, PPE:
overweging K
1e deel “overwegende dat de door de COVID-19-pandemie veroorzaakte crisis de 

genderongelijkheid heeft vergroot; “overwegende dat Latijns-Amerika wereldwijd 
een van de hoogste percentages gendergerelateerd geweld heeft en dat dit percentage 
tijdens de pandemie is gestegen, met lockdownmaatregelen die hebben geleid tot een 
duidelijke toename van huiselijk geweld, verkrachting en femicide;”
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2e deel “overwegende dat seksuele en reproductieve gezondheid tijdens de pandemie geen 
prioriteit kreeg, wat een ernstige belemmering vormt voor het recht op gezondheid 
en het leven van vrouwen en meisjes in de regio in gevaar brengt;”

40. Bolivia en de arrestatie van voormalig president Jeanine Añez en andere 
functionarissen

Ontwerpresoluties: B9-0244/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021, B9-
0249/2021

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0244/2021
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 3 The Left HS - 131, 536, 28

na § 1 4 The Left HS - 52, 546, 99

1 The Left HS - 126, 542, 29

2 The Left HS - 130, 531, 35

na overw B

5 The Left HS - 72, 564, 60

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 396, 267, 28

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0245/2021
(S&D, Verts/ALE, The Left)

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS ↓

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0244/2021 PPE HS ↓

B9-0245/2021 The Left HS ↓

B9-0246/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0247/2021 S&D HS ↓

B9-0248/2021 Renew HS ↓

B9-0249/2021 ECR HS ↓

41. Wetgeving inzake godslastering in Pakistan, in het bijzonder de zaak Shagufta 
Kausar en Shafqat Emmanuel
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Ontwerpresoluties: B9-0253/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-
0258/2021, B9-0259/2021

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0254/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

na § 8 1 ECR HS - 213, 447, 34

§ 12 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 678, 8, 10

ontwerpresoluties (gehele tekst) HS + 681, 3, 6

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0253/2021 ID HS ↓

B9-0254/2021 The Left HS ↓

B9-0255/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0256/2021 S&D HS ↓

B9-0257/2021 Renew HS ↓

B9-0258/2021 PPE HS ↓

B9-0259/2021 ECR HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
ID: § 12
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42. Raming van het Parlement van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 
2022

Verslag: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

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

6 ID HS - 101, 577, 18

so

1/HS + 591, 100, 7

§ 2

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 654, 12, 32

na § 2 7 ID HS - 109, 575, 12

so

1/HS + 583, 71, 44

§ 8 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 515, 132, 50

§ 9 1 PPE HS - 288, 373, 37

§ 10 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 617, 48, 33

§ 12 2S PPE HS - 327, 362, 9

so

1/HS + 511, 137, 49

2/HS + 539, 80, 78

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 504, 144, 48

§ 27 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 504, 143, 50

§ 28 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 516, 140, 42

§ 37 8 ID HS - 108, 583, 5

na § 38 9 ID HS - 103, 551, 42

na § 40 10 Verts/ALE HS + 545, 97, 54

§ 51 4 The Left HS - 302, 330, 66

§ 54 3S PPE HS - 321, 345, 32
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

§ 56 5 S&D HS + 674, 18, 6

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 582, 91, 18

Verzoeken om aparte stemming
ID: §§ 10, 27, 28
Renew: § 8

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 2
1e deel “steunt het akkoord dat in het overleg tussen het Bureau en de Begrotingscommissie 

van 14 april 2021 is gesloten om de verhoging van de begroting 2021 vast te stellen 
op 2,4 %, hetgeen overeenkomt met een totaalbedrag van zijn ramingen voor 2022 
van 2 112 904 198 EUR,”

2e deel “om het op 8 maart 2021 door het Bureau goedgekeurde uitgavenniveau van het 
voorontwerp van raming te verlagen met 18,85 miljoen EUR en om 
dienovereenkomstig de voor de volgende begrotingsonderdelen voorgestelde 
kredieten te verlagen: 1004 01 – Normale reiskosten: zittingen, commissies of hun 
delegaties, fracties en diversen; 1405 01 – Uitgaven voor tolkendiensten: externe 
vertolking; 2007 01 – Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten; 
2022 – Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen; 2024 – 
Energieverbruik; 2120 01 – Meubilair: aankoop, huur, vernieuwing, onderhoud en 
reparatie van meubilair; 2140: Technisch materieel en technische installaties; 3000 – 
Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties; 3040 – Interne 
vergaderingen; 3042 – Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties; 
3210 09 – Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de 
bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en 
technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt; 
3243 01 –Bezoekerscentra van het Europees Parlement: Parlamentarium en “Europa 
Experience”; 3244 01: Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en 
uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen: ontvangstkosten en subsidies voor 
bezoekersgroepen; 4220 02 – Uitgaven in verband met de assistentie aan de leden: 
salarissen en vergoedingen van geaccrediteerde medewerkers – Statuut van de leden; 
4220 04 – Uitgaven in verband met de assistentie aan de leden: dienstreizen, reizen 
tussen de drie werklocaties en externe opleiding van geaccrediteerde medewerkers 
— Statuut van de leden;”

PPE:
§ 8
1e deel “dringt aan op de uitbreiding van vrijwillig telewerken tot meer dagen en functies; 

dringt erop aan dat de voorkeur wordt gegeven aan hybride of volledig op afstand 
gehouden vergaderingen wanneer er geen sprake is van politieke besluitvorming, 
zoals hoorzittingen en gedachtewisselingen of interne en voorbereidende 
vergaderingen, waarbij wordt erkend dat fysieke aanwezigheid efficiënter is voor 
politieke onderhandelingen, met inbegrip van vertolking en vertolking op afstand 
indien nodig; verzoekt de secretaris-generaal om, naar aanleiding van de COVID-
19-maatregelen voor bedrijfscontinuïteit, een nieuw flexibel kader vast te stellen 
voor vertolking op afstand in het post-COVID-tijdperk;
merkt op dat het doorbrengen van buitensporig veel tijd met digitale instrumenten 
het welzijn van sommige personen negatief kan beïnvloeden; dringt aan op een 
herziening van de regels voor dienstreizen vóór eind 2022 om te zorgen voor 
passende, op behoeften gebaseerde goedkeuring,
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een specifieke onderbouwing van de goedkeuring voor alle dienstreizen, vereisten 
voor koolstofarme vervoerswijzen zonder de leden te hinderen bij de vervulling van 
hun mandaat, en de uitsluiting van de meest schadelijke vervoerswijzen, met 
uitzondering van extreme gevallen waarin alternatieve vervoerswijzen voor lange 
reizen of naar moeilijk te bereiken gebieden het evenwicht tussen de 
milieudoelstelling en de efficiëntie van het parlementaire werk zouden verstoren; 
verwacht bij alle officiële delegatiebezoeken volledig op afstand gehouden 
voorbereidende vergaderingen en debriefings na dienstreizen als voorwaarde voor 
toestemming, en vanaf 2022 de beperking van de toestemming tot uitsluitend 
delegaties die over rechten beschikken;”

2e deel “verzoekt het Bureau ervoor te zorgen dat buitengewone commissievergaderingen in 
Straatsburg strikt beperkt blijven tot uitzonderlijke omstandigheden en dat zij naar 
behoren moeten worden gemotiveerd voordat ze in elk afzonderlijk geval worden 
goedgekeurd;”

Renew, PPE:
§ 16
1e deel “herinnert aan de steun die een grote meerderheid van het Parlement in verschillende 

resoluties heeft uitgesproken voor één enkele zetel om ervoor te zorgen dat het geld 
van de belastingbetalers in de Unie doelmatig wordt besteed en dat het Parlement 
zijn institutionele verantwoordelijkheid kan nemen voor het beperken van zijn 
koolstofvoetafdruk; herhaalt dat oplossingen moeten worden gevonden om de 
parlementaire institutionele werkzaamheden, de financiële lasten en de 
koolstofvoetafdruk te optimaliseren;”

2e deel “is van mening dat de ervaring opgedaan tijdens en de investeringen gedaan in het 
werken en vergaderen op afstand als uitgangspunt kunnen dienen om de behoeften 
met betrekking tot dienstreizen van het personeel aan te passen;”

3e deel “herinnert eraan dat het Europees Parlement volgens het Verdrag betreffende de 
Europese Unie zijn zetel in Straatsburg moet hebben; merkt op dat voor permanente 
veranderingen een wijziging van het Verdrag nodig is en dat daarvoor unanimiteit is 
vereist;”

43. Rusland, de zaak Aleksej Navalny, de toenemende militaire aanwezigheid aan de 
grens met Oekraïne en de Russische aanvallen in Tsjechië

Ontwerpresoluties: B9-0235/2021, B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021, B9-
0252/2021

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0236/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

so

1/HS + 579, 48, 61

2/HS + 470, 119, 94

§ 9 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 551, 59, 78
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

na § 15 2 Renew HS + 630, 6, 50

so

1/HS + 586, 70, 32

§ 17 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 212, 427, 48

na § 17 3 ECR HS + 367, 211, 110

na § 21 4 ECR HS + 482, 177, 27

na overw I 1 Renew HS + 548, 25, 113

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 569, 67, 46

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0235/2021 The Left HS ↓

B9-0236/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0237/2021 Renew HS ↓

B9-0250/2021 S&D HS ↓

B9-0251/2021 PPE HS ↓

B9-0252/2021 ECR HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
PPE: § 9

Verzoeken om stemming in onderdelen
Renew:
§ 17
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “in geval van vergelding tegen Tsjechië of een 

andere EU-lidstaat”
2e deel deze woorden

S&D:
§ 9
1e deel “eist dat de EU haar afhankelijkheid van Russische energie vermindert”
2e deel “en dringt er daarom bij de EU-instellingen en alle lidstaten op aan de voltooiing van 

de Nord Stream 2-pijplijn stop te zetten”
3e deel “en de stopzetting te eisen van de bouw van controversiële door Rosatom gebouwde 

kerncentrales;”

Diversen
Markéta Gregorová (Verts/ALE-Fractie), Radosław Sikorski (PPE-Fractie) en Alexandr Vondra 
(ECR-Fractie) ondersteunen ook de gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0236/2021.
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44. Vijfde verjaardag van het vredesakkoord in Colombia

Ontwerpresoluties: B9-0227/2021, B9-0228/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021, B9-0231/2021, B9-
0232/2021

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0227/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, leden)

na § 2 7 The Left HS - 137, 526, 35

na § 5 5 ECR HS - 138, 549, 11

na § 6 8 The Left HS - 146, 520, 32

na § 9 6 ECR HS - 117, 539, 41

na § 17 9 The Left HS - 62, 500, 136

overw D 1 ECR HS - 102, 566, 30

na overw F 2 ECR HS - 103, 566, 29

3 ECR HS - 104, 557, 37na overw K

4 ECR HS - 106, 587, 5

ontwerpresoluties (gehele tekst) + 553, 77, 60

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0227/2021 PPE HS ↓

B9-0228/2021 The Left HS ↓

B9-0229/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0230/2021 Renew HS ↓

B9-0231/2021 S&D HS ↓

B9-0232/2021 ECR HS ↓
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45. Europese kindergarantie

Ontwerpresolutie: B9-0220/2021

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

Ontwerpresolutie B9-0220/2021 
(commissie EMPL)

§ 2 2 ID HS - 110, 540, 46

§ 3 3 ID HS - 94, 598, 4

so

1/HS + 660, 6, 32

§ 4 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 536, 117, 45

so

1/HS + 642, 34, 22

2/HS + 497, 59, 141

3/HS + 660, 27, 11

4/HS + 368, 315, 14

5/HS + 423, 246, 29

6/HS + 347, 339, 12

§ 5 § oorspronkelijke 
tekst

7/HS + 443, 223, 32

so

1/HS + 629, 59, 10

§ 6 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 515, 113, 70

so

1/HS + 619, 62, 17

§ 8 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 406, 247, 45

so

1/HS + 628, 21, 49

§ 10 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 479, 136, 83
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

so

1/HS + 655, 7, 36

§ 12 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 425, 234, 39

so

1/HS + 643, 20, 35

§ 15 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 449, 156, 93

so

1/HS + 583, 37, 78

2/HS + 566, 82, 50

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 678, 6, 14

§ 20 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 450, 223, 25

so

1/HS + 678, 7, 13

§ 23 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 315, 378, 5

so

1/HS + 686, 6, 6

§ 24 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 560, 110, 28

so

1/HS + 536, 97, 65

§ 26 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 530, 68, 100

so

1/HS + 599, 33, 66

2/HS + 367, 317, 14

§ 28 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 340, 333, 25

so§ 29 § oorspronkelijke 
tekst

1/HS + 583, 28, 87
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

2/HS + 544, 76, 78

§ 30 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 421, 216, 61

so

1/HS + 644, 21, 33

overw E § oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 300, 387, 11

so

1/HS + 514, 181, 3

2/HS + 478, 186, 34

overw F § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 353, 211, 134

overw G 1 ID HS - 131, 559, 6

so

1/HS + 608, 44, 46

overw R § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 403, 246, 49

so

1/HS + 656, 32, 10

overw S § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 407, 271, 20

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 510, 42, 139

Verzoeken om aparte stemming
ID: § 8
PPE: §§ 20, 30
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Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left
§ 16
1e deel “verzoekt de Commissie, overeenkomstig haar actieplan voor de uitvoering van de 

Europese pijler van sociale rechten, een voorstel in te dienen tot herziening van de 
Barcelona-doelstellingen en het Europees kwaliteitskader voor- en vroegschoolse 
educatie en opvang om verdere opwaartse convergentie tussen de lidstaten op het 
gebied van onderwijs en opvang voor jonge kinderen te ondersteunen; benadrukt de 
noodzaak van EU-initiatieven ter ondersteuning van online- en afstandsonderwijs 
voor flexibeler en inclusiever basis- en secundair onderwijs, hoewel 
contactonderwijs als primaire onderwijsmethode voor alle kinderen gehandhaafd en 
toegankelijk moet blijven, vooral voor kinderen met een handicap; verzoekt de 
lidstaten de digitale kloof te dichten door de toegang tot internet in afgelegen en 
plattelandsgebieden met voorrang op te schalen aangezien 10 % van de huishoudens 
in de EU nog steeds geen internettoegang heeft;”

2e deel “roept op tot de totstandbrenging van een publiek-private samenwerking op pan-
Europees niveau gericht op investeringen in het verkleinen van de digitale kloof en 
het bieden van mogelijkheden aan kinderen om digitale en 
ondernemersvaardigheden op te doen;”

3e deel “wijst erop dat het voor het voorkomen van een digitale kloof belangrijk is kinderen, 
leerkrachten en ouders in zowel stedelijke als plattelandsgebieden, alsmede kinderen 
in afgelegen en perifere gebieden, gelijke toegang tot de digitale infrastructuur en 
digitale vaardigheden te bieden; verzoekt de Commissie en de lidstaten financiële 
steun te verstrekken aan gebieden waar de meeste behoefte aan technologische 
modernisering bestaat, alsook uitgebreide opleidingen aan zowel leerkrachten als 
studenten te bieden om hen in staat te stellen zich aan te passen aan nieuwe 
technologieën;”

Verts/ALE:
§ 24
1e deel “verzoekt de lidstaten specifieke strategieën te ontwikkelen teneinde kinderen te 

beschermen tegen online seksueel misbruik en uitbuiting, nu kinderen in isolatie 
meer tijd online doorbrengen met een hoger risico op onlinemisbruik tot gevolg, met 
inbegrip van kinderpornografie en cyberpesten; verzoekt de lidstaten met klem 
voorlichtingscampagnes te organiseren voor zowel ouders als kinderen over de 
gevaren waaraan kinderen in de onlineomgeving worden blootgesteld;”

2e deel “verzoekt de Commissie en de lidstaten nauw samen te werken met 
marktdeelnemers in de private sector voor het financieren van de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën voor het opsporen en verwijderen van materiaal dat 
kinderpornografie en seksueel misbruik van kinderen bevat;”

PPE:
overweging E
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “boven verdere overheidsuitgaven”
2e deel deze woorden
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overweging R
1e deel “overwegende dat de kindergarantie een van de vlaggenschipinitiatieven op het 

gebied van sociaal beleid is die zijn opgenomen in de politieke richtsnoeren van de 
Commissie en in haar werkprogramma voor 2021, en in de toekomst moet worden 
aangevuld met ambitieuze beleidsmaatregelen en -doelstellingen; overwegende dat 
dit vraagstuk moet worden besproken tijdens de Conferentie over de toekomst van 
Europa; overwegende dat de EPSR en de aanbeveling van de Commissie van 2013 
“Investeren in kinderen: de vicieuze cirkel van achterstand doorbreken” belangrijke 
richtsnoeren blijven om kinderarmoede terug te dringen, het welzijn van kinderen te 
verbeteren en een stabiele toekomst te waarborgen, waarbij voortijdig schoolverlaten 
wordt teruggedrongen; overwegende dat de Commissie in het actieplan voor de 
uitvoering van de EPSR de ambitieuze doelstelling heeft vastgesteld om het aantal 
mensen – onder wie ten minste 5 miljoen kinderen – dat risico loopt op armoede of 
sociale uitsluiting in de EU uiterlijk in 2030 met ten minste 15 miljoen te 
verminderen;”

2e deel “overwegende dat negatieve genderstereotypen en sociale conditionering leiden tot 
de zogeheten “droomkloof” of “aansprakenkloof”, alsook de beperkte 
vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies, die medebepalend zijn 
voor de loopbaan- en opleidingskeuzen van jonge meisjes en derhalve bijdragen aan 
de toenemende ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in bepaalde sectoren van de 
arbeidsmarkt, met name wat STEM-carrières betreft;”

overweging S
1e deel “overwegende dat de lokale en regionale overheden een vooraanstaande rol spelen in 

de aanpak van kinderarmoede en -uitbuiting, en derhalve een grote 
verantwoordelijkheid hebben wat betreft preventie van marginalisatie en sociale 
uitsluiting; “overwegende dat de nationale overheden hun [...] voldoende middelen 
ter beschikking moeten stellen om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken”

2e deel “waar nodig”

§ 4
1e deel “is van mening dat het van cruciaal belang is aanzienlijk te investeren in kinderen 

om kinderarmoede uit te bannen en kinderen in staat te stellen te groeien en hun 
rechten in de EU ten volle te genieten; wijst erop dat dit een holistische benadering 
van de ontwikkeling van kinderen in hun eerste levensjaren vergt, te beginnen met 
de eerste duizend dagen van hun leven, die garant moet staan voor een goede 
gezondheid van de moeder, met inbegrip van geestelijke gezondheid, veiligheid en 
toegewijde zorg; verzoekt de lidstaten bij de uitvoering van de kindergarantie een 
strategische en alomvattende aanpak te hanteren door middel van adequate 
beleidsmaatregelen en middelen, onder meer door middel van maatregelen voor 
arbeidsmarktintegratie en verbetering van het evenwicht tussen werk en privéleven 
voor ouders en voogden, alsook door inkomenssteun voor gezinnen en huishoudens, 
zodat financiële belemmeringen kinderen niet beletten toegang te krijgen tot 
hoogwaardige en inclusieve diensten;”

2e deel “roept op tot een overkoepelende Europese armoedebestrijdingsstrategie met 
ambitieuze doelstellingen voor het terugdringen van armoede en dakloosheid en het 
uitbannen van extreme armoede in Europa tegen 2030, met name onder kinderen, 
overeenkomstig de beginselen voorzien in de EPSR en de SDG’s van de VN en 
voortbouwend op de kerndoelen van het actieplan van de EPSR;”

§ 6
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1e deel “verzoekt de lidstaten prioriteit te geven aan financiering voor kinderrechten 
overeenkomstig de op nationaal en regionaal niveau geïdentificeerde behoeften, en 
moedigt hen ten zeerste aan daarbij verder te gaan dan de vooraf vastgestelde 
toewijzingen in de EU-financieringsregelingen; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat er kennis, opleidingen en ondersteuning aan lokale en regionale 
overheden beschikbaar worden gesteld voor het bemachtigen van EU-financiering; 
verzoekt de lidstaten te zorgen voor een gecoördineerde aanpak bij het reserveren en 
besteden van EU-fondsen, deze fondsen sneller in te zetten en alle mogelijke 
nationale middelen te investeren in de bestrijding van kinderarmoede en sociale 
uitsluiting, aangevuld door EU-fondsen zoals het Europees Sociaal Fonds Plus 
(ESF+), herstelbijstand voor cohesie en de regio’s van Europa (React-EU), de 
herstel- en veerkrachtfaciliteit, het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 
(EFRO), InvestEU, Erasmus+, het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) 
en EU4Health; herinnert eraan dat de lidstaten in hun nationale herstel- en 
veerkrachtplannen specifieke maatregelen moeten opnemen voor het investeren in 
kinderen en jongeren teneinde aanspraak te kunnen maken op de middelen in het 
kader van de pijler NextGenerationEU van de herstel- en veerkrachtfaciliteit;”

2e deel “herinnert aan de mogelijkheden die NextGenerationEU biedt om ook financiële 
steun te verstrekken aan organisaties als ngo’s en liefdadigheidsinstellingen, die 
maatschappelijke hulp verlenen aan gezinnen in nood; verzoekt in verband hiermee 
alle lidstaten, niet alleen de lidstaten die het zwaarst door kinderarmoede worden 
getroffen, ten minste 5 % van de ESF+-middelen onder gedeeld beheer toe te wijzen 
aan de ondersteuning van activiteiten in het kader van de Europese kindergarantie;”

§ 8
1e deel gehele tekst zonder het woord: “permanent”
2e deel dit woord

§ 10
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “dringt aan op spoedige hervatting van de 

besprekingen over de horizontale antidiscriminatierichtlijn, die in dit kader een 
essentieel instrument vormt;”

2e deel deze woorden

§ 12
1e deel gehele tekst zonder het woord: “permanente”
2e deel dit woord

§ 15
1e deel gehele tekst zonder het woord: “universele”
2e deel dit woord

§ 23
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de EU en”
2e deel deze woorden
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§ 26
1e deel “herinnert eraan dat het voorstel inzake adequate minimumlonen beoogt de 

inkomenssituatie van werkenden te verbeteren, met inbegrip van die van ouders, en 
met name die van vrouwen; herinnert eraan dat fatsoenlijke arbeidsomstandigheden 
en billijke lonen een aanvulling moeten vormen op armoedebestrijdingsmaatregelen, 
waaronder de kindergarantie, waarbij de betreffende nationale kenmerken en het 
beginsel van subsidiariteit in acht moeten worden genomen; is van mening dat een 
dergelijke aanpak bevorderlijk is voor het welzijn van kinderen en ongelijkheden al 
vanaf zeer jonge leeftijd zal verminderen, met doorbreking van de armoedespiraal 
tot gevolg; herinnert de lidstaten eraan dat in de aanbeveling van de Commissie voor 
doeltreffende actieve ondersteuning van de werkgelegenheid (EASE) (C(2021)1372) 
richtsnoeren worden geboden voor de geleidelijke overgang van noodmaatregelen 
die zijn genomen om banen tijdens de pandemie te behouden naar nieuwe 
maatregelen die nodig zijn voor een banenrijk en op groei gericht herstel;”

2e deel “is verheugd over het voorstel tot een richtlijn inzake loontransparantie die tot doel 
heeft de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen en daarmee de 
financiële stabiliteit van vrouwen en hun economische onafhankelijkheid in het 
algemeen te bevorderen, en waardoor hierdoor getroffen vrouwen in staat worden 
gesteld aan armoede en situaties van huiselijk geweld te ontsnappen;”

§ 28
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de Commissie, onder meer via specifieke 

indicatoren in het sociaal scorebord, toe te blijven zien op de vooruitgang in het 
Europees Semester en waar nodig landspecifieke aanbevelingen te doen;” en “en 
indicatoren van de landspecifieke aanbevelingen [...] in het kader van het Europees 
Semester”

2e deel “verzoekt de Commissie, onder meer via specifieke indicatoren in het sociaal 
scorebord, toe te blijven zien op de vooruitgang in het Europees Semester en waar 
nodig landspecifieke aanbevelingen te doen;”

3e deel “en indicatoren van de landspecifieke aanbevelingen [...] in het kader van het 
Europees Semester”

§ 29
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “waaronder de sociale economie, 

onderwijsinstellingen, de private sector, ngo’s en maatschappelijke organisaties, 
alsook de kinderen en ouders zelf;”

2e deel deze woorden

The Left, PPE:
overweging F
1e deel “overwegende dat uit onderzoek is gebleken dat het investeren in kinderen, 

bijvoorbeeld in de vorm van onderwijs en opvang van hoge kwaliteit voor jonge 
kinderen, op maatschappelijk niveau een rendement kan opleveren dat minstens vier 
keer hoger ligt dan de oorspronkelijke kosten van deze investeringen, los van de 
grotere voordelen voor bedrijven in termen van geschoolde arbeidskrachten of voor 
socialezekerheidsstelsels die geen verdere uitgaven hebben voor kinderen die 
verzekerd zijn van een toereikend niveau van sociale inclusie” zonder de woorden: 
“bedrijven in termen van”

2e deel “bedrijven in termen van”
3e deel “overwegende dat in begrotingsprocedures investeringen in kinderen als 

afzonderlijke investeringscategorie moeten worden erkend die losstaat van reguliere 
sociale uitgaven;”
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§ 5
1e deel “is verheugd over het feit dat de meningen en suggesties van meer dan tienduizend 

kinderen zijn betrokken bij de voorbereiding van de EU-strategie voor de rechten 
van het kind; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de stem van kinderen, 
alsmede die van hun representatieve organisaties, ook wordt gehoord bij de 
uitvoering en monitoring van de kindergarantie op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau, door hen in staat te stellen volwaardig deel te nemen aan een zinvolle en 
inclusieve openbare dialoog en raadpleging, en op EU-niveau hun mening te geven 
over zaken die hun aangaan, zoals ook is gebeurd in het Forum voor de rechten van 
het kind van 2020;”

2e deel “verzoekt in dat kader alle lidstaten een overheidsinstantie, zoals een 
kinderrechtencommissaris of een kinderombudsman, specifiek te belasten met het 
meten van de effecten van nationale en regionale wetgeving op kinderen, waaronder 
die van de nationale maatregelen ter uitvoering van de kindergarantie, alsook met 
het bevorderen van de rechten van het kind in het kader van overheidsbeleid,”

3e deel “en verzoekt de Commissie de mogelijkheid te verkennen voor het tot stand brengen 
van een Europese autoriteit voor kinderen die erop gericht zou zijn de uitvoering van 
de aanbeveling door de lidstaten te ondersteunen en te monitoren, de 
werkzaamheden op nationaal niveau te coördineren, de uitwisseling van goede 
praktijken en innovatieve oplossingen te waarborgen, en de verslaglegging en 
aanbevelingen te stroomlijnen;” zonder de woorden: “de mogelijkheid te verkennen 
voor het tot stand brengen van een Europese autoriteit voor kinderen die erop gericht 
zou zijn”, “en te monitoren”, “de werkzaamheden op nationaal niveau te 
coördineren” en “en de verslaglegging en aanbevelingen te stroomlijnen”

4e deel “de mogelijkheid te verkennen voor het tot stand brengen van een Europese 
autoriteit voor kinderen die erop gericht zou zijn”

5e deel “en te monitoren”
6e deel “de werkzaamheden op nationaal niveau te coördineren”
7e deel “en de verslaglegging en aanbevelingen te stroomlijnen”

46. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van COVID-tests

Ontwerpresoluties: B9-0233/2021, B9-0234/2021/rev

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

Ontwerpresolutie B9-0234/2021/rev
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

so

1/HS + 650, 22, 25

§ 1 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 623, 26, 48

2 Verts/ALE, The 
Left

HS + 475, 149, 73

so

§ 3

§ oorspronkelijke 
tekst

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

2/HS ↓

na § 3 3 Verts/ALE, The 
Left

HS - 178, 452, 67

so

1/HS + 661, 18, 18

2/HS + 592, 59, 46

§ 6 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 581, 97, 19

4 ECR HS - 132, 543, 22

so

1/HS + 536, 83, 78

2/HS + 668, 7, 22

§ 9

§ oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 618, 31, 48

overw D § oorspronkelijke 
tekst

HS + 538, 86, 73

overw Q 1 Verts/ALE, The 
Left

HS + 555, 115, 27

so

1/HS + 623, 49, 25

overw V § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 526, 148, 23

overw X § oorspronkelijke 
tekst

HS + 597, 33, 67

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 616, 29, 45

Ontwerpresolutie B9-0233/2021 (ID)

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
ECR: § 3; overwegingen D, X
ID: overwegingen V, X
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Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
overweging V
1e deel “overwegende dat de Commissie namens alle lidstaten collectief COVID-19-vaccins 

heeft ingekocht,”
2e deel “waarmee toegankelijkheid en lagere prijzen voor eenieder gegarandeerd worden;”

ID:
§ 1
1e deel “verzoekt de lidstaten tijdig voor universele, toegankelijke en gratis tests te zorgen”
2e deel “ter garandering van het recht van vrij verkeer in de EU zonder discriminatie op 

grond van economische of financiële draagkracht in het kader van het EU-COVID-
19-certificaat, overeenkomst artikel 3 van het mandaat van het EP voor 
onderhandelingen over het voorstel voor een digitaal groen certificaat; onderstreept 
het risico van financiële discriminatie waar niet-gevaccineerde burgers en inwoners 
van de EU anders aan blootgesteld zouden zijn zodra het EU-COVID-19-certificaat 
er eenmaal is;”

§ 3
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de Commissie en”
2e deel deze woorden

§ 6
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “in het kader van de incubator van de EU-autoriteit 

voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA)” en 
“voor kinderen en kwetsbare groepen”

2e deel “in het kader van de incubator van de EU-autoriteit voor paraatheid en respons 
inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA)”

3e deel “voor kinderen en kwetsbare groepen”

§ 9
1e deel “verzoekt de lidstaten en de Commissie gezamenlijk diagnostische testkits in te 

kopen en gezamenlijk contracten met aanbieders van laboratoriumdiensten op het 
gebied van medische analyses af te sluiten om de COVID-19-testcapaciteit op EU-
niveau op te schalen;”

2e deel “benadrukt dat bij aanbestedingen op het gebied van gezondheidszorg voor een hoog 
niveau van transparantie en toezicht moet worden gezorgd;”

3e deel “benadrukt dat het van vitaal belang is dat de Commissie voldoende budget 
reserveert voor de aanschaf van de in deze paragraaf bedoelde apparatuur, zodat ze 
snel en daadkrachtig kan handelen;”
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47. De betrekkingen tussen de EU en India

Verslag: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

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

§ 1, letter k 5 The Left HS - 30, 623, 41

§ 1, letter o 6 The Left HS - 62, 616, 16

§ 1, letter w 7 The Left HS - 51, 623, 20

§ 1, letter y 8 The Left HS - 37, 611, 46

§ 1, letter ac 1 ID HS - 108, 575, 9

§ 1, na letter am 9 The Left HS - 91, 540, 63

§ 1, na letter ao 10 The Left HS - 55, 593, 46

§ 1, letter aw 11 The Left HS - 259, 363, 72

overw E 2 The Left HS - 39, 633, 22

3 The Left HS - 77, 561, 56na overw M

4 The Left HS - 62, 595, 37

aanbeveling HS + 594, 34, 63

48. Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie en 
uitvoerende agentschappen

Verslag: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 504, 178, 16

Ontwerpresolutie

45 ID HS - 117, 525, 53

so

1/HS + 688, 5, 5

§ 1

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 520, 115, 63
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

§ 2 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 544, 145, 9

§ 9 86 PPE HS + 556, 82, 60

na § 11 87 PPE HS + 513, 169, 16

§ 14 46 ID HS - 93, 599, 4

§ 15 47 ID HS - 88, 597, 11

so

1/HS + 609, 71, 18

§ 19 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 473, 209, 16

§ 21 1 S&D HS + 611, 77, 10

na § 23 50 The Left HS - 320, 359, 19

§ 25 88 PPE HS + 601, 82, 15

§ 30 48 ID HS - 106, 587, 3

2 S&D HS - 246, 444, 8

so

1/HS + 687, 6, 5

§ 37

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 448, 242, 8

3 S&D HS - 255, 377, 66

so

1/HS + 636, 39, 23

§ 43

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 387, 294, 17

§ 47 4 S&D HS + 409, 285, 4

so

1/HS + 678, 9, 11

§ 66 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 612, 47, 39
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

na § 69 51 The Left HS + 426, 205, 67

§ 102 5 S&D HS - 145, 547, 6

na § 105 52 The Left HS + 346, 341, 11

§ 110 89 PPE HS - 330, 360, 8

§ 113 49 ID HS - 122, 560, 14

§ 131 6 S&D HS + 374, 318, 6

§ 173 90 PPE HS + 498, 181, 19

§ 200 7 S&D HS - 243, 450, 5

§ 205 8S S&D HS - 145, 549, 4

§ 231 9S S&D HS - 309, 374, 15

§ 232 10S S&D HS - 267, 421, 10

§ 233 11 S&D HS - 248, 413, 37

§ 234 12 S&D HS - 255, 403, 39

§ 235 13 S&D HS - 244, 403, 50

so

1/HS + 587, 44, 66

§ 270 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 419, 222, 56
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

§ 274 91S PPE HS - 206, 486, 6

§ 279 14S S&D HS - 163, 526, 9

§ 281 92 PPE HS - 212, 478, 8

§ 282 15S S&D HS - 269, 424, 5

§ 287 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 489, 141, 66

§ 304 95 PPE HS + 507, 152, 37

§ 307 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 453, 155, 90

na § 339 16 S&D HS - 284, 383, 31

§ 340 17 S&D HS + 369, 313, 16

na § 340 53 The Left HS - 174, 507, 17

§ 341 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 636, 28, 32

§ 342 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 635, 8, 55

§ 344 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 655, 14, 29

§ 345 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 585, 72, 39

so

1/HS + 525, 134, 39

§ 351 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 612, 53, 33
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

§ 352 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 397, 255, 46

na § 352 96 PPE HS + 495, 130, 73

§ 356 18 S&D HS - 249, 396, 53

§ 357 19 S&D HS - 263, 385, 50

§ 358 20 S&D HS - 262, 385, 50

§ 359 21 S&D HS - 205, 442, 50

§ 360 22 S&D HS - 216, 430, 51

23 S&D HS - 286, 406, 5§ 371, inleidende 
formule

39 Verts/ALE HS - 213, 475, 9

§ 371, voor streepje 1 40 Verts/ALE HS - 143, 502, 52

§ 371, streepje 2 24 S&D HS - 230, 458, 9

§ 371, streepje 4 54 The Left HS - 289, 368, 40

§ 371, streepje 7 93 PPE HS - 270, 382, 45

§ 372 41 Verts/ALE HS + 594, 83, 20

so

1/HS + 628, 7, 60

na § 388 97 PPE

2/HS + 415, 195, 85

§ 393 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 439, 207, 50

55 The Left HS - 311, 378, 6

56 The Left HS - 285, 405, 6

na § 396

57 The Left HS - 281, 396, 19
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

§ 403 25-32 S&D HS - 245, 413, 39

§ 415 33 S&D HS - 141, 550, 6

§ 416 34S=
42S=
58S=

S&D
Verts/ALE
The Left

HS - 267, 400, 30

§ 419 59 The Left HS - 188, 492, 17

60 The Left HS - 186, 490, 20na § 419

61 The Left HS - 157, 513, 26

na § 420 62 The Left HS - 179, 498, 19

63 The Left HS - 142, 536, 18

64 The Left HS - 165, 519, 12

na § 422

65 The Left HS - 156, 530, 8

66 The Left HS - 166, 517, 13§ 423, na streepje 3

67 The Left HS - 284, 404, 7

68 The Left HS - 272, 413, 10§ 424, na streepje 3

69 The Left HS - 294, 388, 14

§ 424, streepje 4 70S The Left HS - 222, 470, 4

na § 433 71 The Left HS - 311, 345, 40

na § 436 72 The Left HS - 288, 394, 14

43S=
73S=

Verts/ALE
The Left

HS - 256, 421, 19

35 S&D HS - 303, 385, 8

so

1/HS + 420, 258, 19

§ 438

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 259, 426, 12
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

na § 438 74 The Left HS - 301, 358, 37

na § 464 36 S&D HS - 266, 315, 116

75 The Left HS - 268, 411, 18na § 465

76 The Left HS - 288, 392, 16

77 The Left HS - 256, 411, 29na § 467

78 The Left HS - 325, 358, 13

na § 473 79 The Left HS - 322, 362, 12

so

1/HS + 518, 160, 18

§ 480 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 406, 273, 18

so

1/HS + 588, 49, 60

§ 482 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 239, 393, 64

§ 485 37 S&D HS - 271, 421, 5

§ 490 38S S&D HS - 175, 513, 9

so

1/HS + 650, 36, 11

§ 492 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 587, 99, 11

so

1/HS + 473, 208, 16

§ 494 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 372, 305, 19

80 The Left HS + 347, 339, 11na § 512

81 The Left HS + 415, 266, 16

82 The Left HS + 489, 182, 26na § 513

83 The Left HS + 429, 196, 72
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

§ 516 94S PPE HS - 293, 397, 7

§ 517 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 405, 215, 77

84 The Left HS + 509, 166, 22na § 520

85 The Left HS - 301, 371, 25

ontwerpresolutie HS + 362, 164, 156

Verzoeken om aparte stemming
ID: §§ 2, 287, 393
Renew: §§ 307, 341, 342, 344, 345, 352, 517

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 1
1e deel “benadrukt hoe belangrijk het is bij de uitvoering van de Uniebegroting het beginsel 

van goed financieel beheer te eerbiedigen, zoals neergelegd in artikel 317 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),”

2e deel “alsook hoe belangrijk het is programmaprioriteiten en -doelstellingen te 
verwezenlijken die bijdragen tot het versterken van de Europese integratie en het tot 
stand brengen van een steeds hechtere Unie;”

§ 66
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “neemt kennis van de uitleg van de Commissie dat 

het tragere absorptiepercentage gedeeltelijk verband houdt met de late goedkeuring 
van de verordening gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening), de tijd die 
autoriteiten nodig hadden om een effectief uitvoeringsprogramma en 
nalevingssystemen op te zetten en de wijzigingen die werden aangebracht in de 
verordeningen in de programmeringsperiode 2014-2020, zoals het hoge niveau van 
jaarlijkse prefinanciering en de nieuwe regel voor automatische vrijmaking (n+3);”

2e deel deze woorden

§ 492
1e deel “neemt nota van het feit dat de hervorming van 2014 van het Statuut van de 

ambtenaren besparingen van 4,2 miljard in het MFK 2014-2020 heeft opgeleverd, 
oftewel 0,4 % van het totale MFK; herinnert eraan dat de hervorming van 2014 
onmiskenbare negatieve gevolgen voor het personeel heeft gehad, hetgeen in 2019 
door de Rekenkamer werd bevestigd, en betreurt dat het nagenoeg onmogelijk is de 
financiële kosten te becijferen om een realistisch beeld van de besparingen te kunnen 
vormen; neemt nota van de verschillende beleidsmaatregelen en acties die de 
Commissie heeft vastgesteld om de negatieve gevolgen te verzachten en verwacht 
dat de getrokken lessen worden weerspiegeld in de nieuwe personeelsstrategie van 
de Commissie die in 2021 wordt aangenomen;”

2e deel “wijst eens te meer op de ernstige gevolgen die een bezuiniging op administratief 
gebied of een personeelsinkrimping kan hebben in de toekomst van het Europese 
ambtenarenapparaat en de uitvoering van het Uniebeleid;”
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§ 494
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “wijst als treffend voorbeeld op het feit dat zestien 

van de tweehonderd door het EOM geselecteerde kandidaten de aangeboden functie 
hebben geweigerd om de reden dat het salaris niet hoog genoeg zou zijn om in 
Luxemburg te wonen;”

2e deel deze woorden

Renew:
§ 19
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “in landen zoals Bulgarije, Tsjechië, Slowakije en 

Roemenië”
2e deel deze woorden

§ 37
1e deel “wijst nogmaals op de toenemende kloof tussen vastleggingen en betalingen en de 

toename daarvan in de omvang van de Uniebegroting (snelle evaluatie van de 
Rekenkamer getiteld “Niet-afgewikkelde vastleggingen in de EU-begroting nader 
bekeken”) die ook een grote uitdaging voor de kwijtingsautoriteit vormt; merkt op 
dat de langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027 is toegenomen van 1 083 
tot 1 800 miljard EUR, met inbegrip van het EU-herstelplan NextGenerationEU; 
verzoekt de Commissie de uitvoering van de nationale herstel- en veerkrachtplannen 
regelmatig te monitoren om te waarborgen dat de staatssteunregels worden 
nageleefd en verslag uit te brengen aan de kwijtingsautoriteit;”

2e deel “benadrukt dat het niet-inwilligen van dit verzoek kan leiden tot het weigeren van de 
kwijting in 2020;”

§ 43
1e deel “is bezorgd dat de huidige personeelsbezetting ontoereikend is om met de 

toenemende EU-begroting om te gaan; benadrukt dat een uitbreiding van de 
administratieve capaciteit bij de Rekenkamer en de relevante secretariaten bij het 
Europees Parlement onmisbaar is;”

2e deel “beklemtoont dat als aan deze eisen niet wordt voldaan, dit kan leiden tot het 
weigeren van de kwijting in 2020;”

§ 270
1e deel “maakt zich zorgen over de opvatting van de Rekenkamer dat er sterke aanwijzingen 

zijn dat de Unie haar klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 niet zal halen; 
merkt op dat er volgens de Commissie slechts beperkte vooruitgang is geboekt met 
de vermindering van de negatieve milieueffecten van het gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen; wijst met nadruk op de opmerking van de Rekenkamer dat de helft van 
de lidstaten van de Unie de 2020-doelstelling inzake stroomopwekking uit 
hernieuwbare bronnen niet dreigt te halen; merkt op dat in het overzicht (“landscape 
review”) van de Rekenkamer met betrekking tot de Uniemaatregelen inzake energie 
en klimaatverandering wordt gemeld dat de door de lidstaten verwachte 
vermindering van de broeikasgasemissies onder het streefdoel van 40 % voor 2030 
blijft;”

2e deel “verzoekt de Commissie de resultaten opnieuw te beoordelen gezien de gevolgen 
van de COVID-19-pandemie en de Green Deal;”

§ 351
1e deel “blijft ernstig bezorgd over meldingen dat middelen uit landbouwfondsen 

terechtkomen bij autocratische leiders en hun handlangers; herhaalt dat dit een 
ernstig onrecht is ten opzichte van de belastingbetalers van de EU, met name kleine 
boeren en plattelandsgemeenschappen;”
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2e deel “benadrukt dat de bestrijding van corruptie en fraude een wezenlijk onderdeel van 
het GLB moet vormen;”

§ 480
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “onafhankelijke en openbaar beschikbare”
2e deel deze woorden

PPE:
§ 438
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “op de Westelijke Jordaanoever, in de Gazastrook 

en in Oost-Jerusalem”
2e deel deze woorden

S&D:
amendement 97
1e deel “benadrukt dat begunstigden van programma’s voor rechten, gelijkheid en 

burgerschap in het kader van de EU-begroting moeten voldoen aan de hoogste 
normen op het gebied van de rechtsstaat, onafhankelijke media en vrije 
meningsuiting;”

2e deel “betreurt dat de Oostenrijkse politieke wetenschapper Farid Hafez herhaaldelijk 
financiering uit de EU-begroting heeft ontvangen, ondanks zijn nauwe banden met 
de Moslimbroederschap en de Turkse regering, die proberen onafhankelijke 
journalisten en mediavrijheid onder voorwendsel van islamofobie het zwijgen op te 
leggen;  verzoekt de Commissie de subsidiabiliteitscriteria voor programma’s voor 
rechten, gelijkheid en burgerschap in het kader van de EU-begroting te wijzigen om 
te voorkomen dat personen en organisaties met dergelijke verontrustende 
standpunten EU-financiering ontvangen;”

ID, PPE:
§ 482
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “voornemens is haar ontwikkelingsrol te versterken 

door hiervoor een specifiek agentschap op te richten en de belangrijkste entiteit kan 
worden die verantwoordelijk is voor het beleid in het kader van de nieuwe financiële 
architectuur voor ontwikkeling van de Unie,”

2e deel deze woorden

Diversen
Amendement 44 wordt geannuleerd.
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de Commissie en de uitvoerende 
agentschappen (Verordening (EG) nr. 58/2003, artikel 14, lid 3, en Verordening (EG) 
nr. 1653/2004, artikel 66, lid 2).
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49. Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement

Verslag: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluit HS + 612, 83, 3

Ontwerpresolutie

na § 1 1 ID HS - 279, 413, 7

§ 16 22 S&D HS + 431, 264, 6

§ 20 23 S&D HS + 552, 110, 39

§ 25 9 PPE HS - 282, 397, 21

na § 25 19 The Left HS - 295, 391, 14

na § 31 24 S&D HS + 632, 42, 27

§ 33 25 S&D HS - 255, 419, 27

§ 35 26 S&D HS + 343, 248, 110

na § 36 27 S&D HS + 392, 249, 60

§ 37 2 ID HS - 93, 590, 16

§ 38 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 496, 178, 27

§ 43 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 601, 84, 16

§ 46 3 ID HS - 80, 585, 34

na § 46 4 ID HS - 66, 599, 34

10 PPE HS + 592, 65, 44§ 49

§ oorspronkelijke 
tekst

HS ↓



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_NL.docx 58 PE 692.327

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

§ 50 28 S&D HS + 639, 52, 10

na § 51 5 ID HS - 329, 360, 10

§ 54 29 S&D HS + 404, 232, 64

§ 57 6 ID HS - 92, 599, 8

7 ID HS - 158, 532, 9

so

1/HS + 634, 58, 9

§ 65

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 460, 232, 9

30 S&D HS + 627, 37, 37

so

1/HS ↓

§ 71

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS ↓

§ 73 8 ID HS - 119, 576, 4

§ 74 31 S&D HS + 375, 294, 32

40 Verts/ALE HS + 374, 293, 34na § 86

41 Verts/ALE HS + 606, 30, 65

§ 94 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 389, 284, 28

§ 95 11S PPE HS - 250, 440, 11

na § 95 42 Verts/ALE HS - 330, 355, 16

na § 106 20 The Left HS - 291, 379, 31

§ 110 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 363, 308, 30

so

1/HS + 605, 80, 15

§ 112 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 635, 29, 37
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

so

1/HS + 682, 2, 17

§ 115 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 536, 133, 32

§ 116 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 459, 219, 23

§ 120 32 S&D HS + 626, 7, 68

§ 124 33 S&D HS + 648, 20, 33

so

1/HS + 677, 21, 3

§ 126 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 431, 255, 15

so

1/HS + 596, 58, 47

§ 127 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 552, 121, 26

na § 127 43 Verts/ALE HS + 606, 48, 47

so

1/HS + 678, 14, 9

§ 129 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 470, 152, 76

§ 131 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 672, 25, 4

na § 133 34 S&D HS + 371, 299, 31

so

1/HS + 654, 13, 34

§ 135 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 344, 298, 59
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

na § 136 12 PPE HS + 356, 213, 132

na § 138 35 S&D HS + 533, 146, 21

na § 139 36 S&D HS + 531, 67, 103

kopje § oorspronkelijke 
tekst

HS + 465, 113, 121

so

1/HS + 487, 151, 62

2/HS + 628, 45, 28

§ 140 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 508, 142, 49

§ 141 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 409, 257, 35

so

1/HS + 491, 157, 52

2/HS + 484, 135, 79

§ 142 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 454, 184, 61

so

1/HS + 567, 86, 43

§ 143 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 424, 238, 38

na § 143 13 PPE HS - 291, 356, 54

§ 145 14 PPE HS + 529, 123, 49

15S PPE HS + 341, 294, 66§ 147

16 PPE HS ↓

17S PPE HS + 359, 277, 64§ 148

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

§ 150 37 S&D HS - 282, 380, 39

§ 151 38 S&D HS - 175, 484, 42

so

1/HS + 647, 20, 34

§ 152 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 461, 205, 35

§ 164 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 508, 134, 58

so

1/HS + 495, 160, 45

na § 168 21 The Left

2/HS + 428, 171, 102

so

1/HS + 604, 37, 60

2/HS + 591, 18, 91

§ 177 § oorspronkelijke 
tekst

3/HS + 577, 50, 74

§ 178 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 522, 122, 57

44 Verts/ALE HS - 328, 334, 38§ 179

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 402, 180, 118

so

1/HS + 357, 253, 89

45 Verts/ALE

2/HS + 355, 250, 93

§ 180

§ oorspronkelijke 
tekst

HS ↓

46 Verts/ALE HS + 326, 324, 50§ 181

§ oorspronkelijke 
tekst

HS ↓

47 Verts/ALE HS + 395, 293, 12na § 195

48 Verts/ALE HS + 389, 301, 11
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie HS + 564, 90, 37

Verzoeken om aparte stemming
Renew: §§ 141, 143, 164
ID: §§ 38, 43, 49, 131, 140, 141, 143, 178, 179, 180, 181
PPE: §§ 94, 110, 116, 141, 142; kopje vóór § 140 (Geografische spreiding van het 

Parlement – één zetel)

Verzoeken om stemming in onderdelen
Renew:
§ 142
1e deel “wijst op een recente studie die is voorgelegd aan de Commissie milieubeheer, 

volksgezondheid en voedselveiligheid van het Parlement; beklemtoont dat in die 
studie wordt geconcludeerd dat het Parlement, met het oog op het traject naar 
koolstofneutraliteit, vanzelfsprekend moet overwegen slechts één locatie te 
gebruiken;”

2e deel “herinnert eraan dat het Parlement in zijn resolutie van 28 november 2019 zich ertoe 
heeft verbonden zijn koolstofvoetafdruk te verminderen; herinnert eraan dat het 
Parlement in diezelfde resolutie een noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu 
heeft afgekondigd;”

3e deel “merkt op dat Brussel het grootste activiteitencentrum van het Parlement is en dat 
daar ook de Raad en de Commissie, alsook andere belanghebbenden, ngo’s, 
maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigingen van de lidstaten zijn 
gevestigd; is derhalve van mening dat het niet duurzaam en onverdedigbaar is om 
Straatsburg aan te houden als zetel;”
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§ 177
1e deel “wijst op artikel 11, lid 4, van het Reglement, zoals door het Bureau aangenomen op 

11 maart 2019, waarin het volgende is bepaald: “Het Bureau voorziet in de 
noodzakelijke infrastructuur op de ledenpagina op de website van het Parlement 
indien leden wensen over te gaan tot publicatie van een vrijwillige controle of van 
een in de toepasselijke regeling van het statuut van de leden en de bepalingen ter 
uitvoering ervan voorziene bevestiging dat hun aanwending van de algemene 
kostenvergoeding in overeenstemming is met de toepasselijke regeling in het statuut 
van de leden en de bepalingen ter uitvoering ervan”; merkt op dat de leden op eigen 
verantwoordelijkheid, individueel en optioneel overgaan tot publicatie en dat de 
administratieve diensten van het Parlement niet verantwoordelijk zijn voor de 
samenstelling van de aangeleverde informatie;”

2e deel “de diensten van het Parlement de leden jaarlijks aan die mogelijkheid te 
herinneren;”

3e deel “roept het Parlement op om de kwijtingsautoriteit regelmatig mee te delen hoeveel 
leden gevolg geven aan deze aanbevelingen om te zorgen voor meer transparantie en 
verantwoordingsplicht ten aanzien van de besteding van het geld van de 
belastingbetalers van de Unie;”

ID:
§ 112
1e deel “is bezorgd over het gebrek aan diversiteit onder het personeel van het Parlement; 

verzoekt de secretaris-generaal prioriteit toe te kennen aan het vergroten van de 
diversiteit;”

2e deel “neemt nota van de moeilijkheden bij het aantrekken van financiële en IT-
specialisten en van personeel in lagere rangen in Luxemburg, met name in de 
categorie AST-SC; benadrukt dat de invoering van een correctiecoëfficiënt die 
rekening houdt met de hogere kosten van levensonderhoud op die werkplek, in 
combinatie met aanwerving in een hogere rang, noodzakelijk is om dat structurele 
probleem op te lossen, en herhaalt in dat opzicht zijn verzoek aan de Commissie in 
het kader van de kwijtingsprocedure van 2018; benadrukt dat uit een voorlopige 
feitelijke analyse die de Rekenkamer in dit verband heeft gericht aan de secretaris-
generaal blijkt dat de door het Europees Bureau voor personeelsselectie 
georganiseerde selectieprocedures niet zijn afgestemd op kleinschalige, gerichte 
vergelijkende onderzoeken, die het best geschikt zijn voor de huidige 
aanwervingsbehoeften van de EU-instellingen; stelt met tevredenheid vast dat het 
Parlement een actieve rol speelt bij de interinstitutionele inspanningen om de wijze 
waarop het Europees Bureau voor personeelsselectie momenteel de vergelijkende 
onderzoeken organiseert te evalueren; roept op om een nieuw selectiekader voor 
specialistische vergelijkende onderzoeken te ontwikkelen en om een mechanisme in 
te voeren om de selectieprocedure regelmatig te evalueren; verzoekt de secretaris-
generaal om specialistische vergelijkende onderzoeken in voorkomend geval intern 
te organiseren;”
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§ 115
1e deel “is ingenomen met het feit dat de bevordering van gelijke kansen een essentieel 

onderdeel is van het personeelsbeleid van het Parlement, dat de arbeidsparticipatie 
en integratie van personen met een handicap stimuleert;”

2e deel “is tevreden over het feit dat de routekaart inzake gendergelijkheid verder wordt 
uitgevoerd door middel van concrete acties en dat het Bureau op 13 januari 2020 een 
reeks doelstellingen voor 2024 heeft vastgesteld inzake genderevenwicht in hoge en 
middelhoge leidinggevende functies in het secretariaat van het Parlement: 50 % 
vrouwelijke afdelingshoofden en directeuren en 40 % vrouwelijke directeuren-
generaal; wijst erop dat het Bureau zich verder moet inspannen voor 
gendergelijkheid door zich te verbinden aan ambitieuzere doelstellingen die uiterlijk 
in 2022 moeten zijn verwezenlijkt: 50 % vrouwelijke afdelingshoofden en 
directeuren en 50 % vrouwelijke directeuren-generaal; verzoekt het Bureau tevens 
ambitieuze doelstellingen te formuleren voor lagere leidinggevende functies;”

§ 129
1e deel “steunt de lancering van een bewustmakingscampagne in 2019 ter bevordering van 

een nultolerantiebeleid inzake intimidatie op de werkvloer; neemt kennis van het feit 
dat het Parlement een nultolerantiebeleid voert ten aanzien van intimidatie op alle 
niveaus, met inbegrip van leden, personeel en APA’s; merkt op dat alle leden na de 
verkiezingen van 2019 een verklaring moesten ondertekenen waarin zij zich ertoe 
verbonden zich te houden aan de code voor passend gedrag die in januari 2019 is 
opgenomen in het Reglement van het Europees Parlement; betreurt evenwel dat in 
2019 tien nieuwe intimidatiezaken zijn geopend, en dat vier van die zaken 
betrekking hadden op seksuele intimidatie; is verheugd over het feit dat het 
Parlement vrijwillige cursussen aanbiedt over waardigheid en respect op de 
werkplek voor leden en zo het goede voorbeeld geeft;”

2e deel “betreurt in dat kader ten zeerste dat het Bureau heeft geweigerd gehoor te geven aan 
het verzoek dat de plenaire vergadering meerdere malen heeft gedaan om cursussen 
ter voorkoming van intimidatie verplicht te stellen voor alle medewerkers en leden; 
dringt er bij het Bureau op aan onverwijld gehoor te geven aan dat verzoek;”

PPE:
§ 65
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “als leidende criteria”
2e deel deze woorden

§ 71
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “een onderneming die camera’s in de Chinese 

provincie Xinjiang produceert en deze invoert”
2e deel deze woorden
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§ 126
1e deel “is verheugd over de ontwikkeling van maatregelen die bijdragen tot een beter 

evenwicht tussen werk en privéleven, waaronder de invoering van uitgebreide 
telewerkmogelijkheden voor het personeel van het Parlement en van maatregelen ter 
bevordering van het welzijn op het werk; merkt evenwel op dat de fysieke 
aanwezigheid in het Parlement van waarde is;”

2e deel “benadrukt de bijdrage van telewerkregelingen en stemmingen op afstand aan de 
verdere vermindering van de koolstofvoetafdruk van het Parlement; wijst erop dat 
het personeel en de leden van het Parlement de kans moeten krijgen zogeheten 
“hybride” vergaderingen te blijven houden en op afstand te blijven stemmen; 
verzoekt het Bureau in mechanismen te blijven voorzien om die regelingen in de 
toekomst te faciliteren;”

§ 135
1e deel “benadrukt dat er door de COVID-19-crisis besluiten zijn moeten worden genomen 

met rechtstreekse gevolgen voor de werknemers van het Parlement, onder wie 
werknemers in onderaanneming en freelancers; wijst in dat verband onder meer op 
het besluit om het Huis van de Europese geschiedenis, de Europa Experience-sites 
en de verbindingsbureaus van de Europese Unie te sluiten, en op de gewijzigde 
werkomstandigheden voor freelancetolken en voor het schoonmaak- en 
restaurantpersoneel; begrijpt dat de instellingen, waaronder het Parlement, in de 
huidige omstandigheden in verband met de COVID-19-uitbraak snel en op een niet-
bureaucratische manier besluiten moeten nemen om de verdere verspreiding van het 
virus te voorkomen en de veiligheid van hun personeel te waarborgen; vraagt het 
Parlement echter om bij elk besluit zijn sociale verantwoordelijkheid op te nemen,”

2e deel “inkomensveranderingen te vermijden of te compenseren, en met alle mogelijke 
middelen te voorkomen dat mensen die in de gebouwen van het Parlement werken, 
vanwege de coronacrisis worden ontslagen;”

§ 143
1e deel “herhaalt dat de COVID-19-crisis een situatie van overmacht vormt die het 

Parlement ertoe heeft gedwongen een groot deel van de twaalf vergaderperioden in 
Straatsburg te schrappen uit het parlementaire vergaderrooster voor 2020;”

2e deel “blijft erbij dat de kosten en de gezondheidsimpact van de COVID-19-crisis niet nog 
mogen worden verergerd door dure verplaatsingen naar Straatsburg; vraagt de 
lidstaten met klem om, ongeacht de bepalingen van het Verdrag, niet aan te dringen 
op compensatoire vergaderperioden in Straatsburg;”

§ 152
1e deel “steunt het gebruik van het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem 

(EMAS), een beheersinstrument van de Unie voor particuliere en openbare 
organisaties om hun milieuprestaties te beoordelen en te verbeteren overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1221/2009; bevestigt dat het Parlement in 2016 als eerste 
instelling van de Unie koolstofneutraal is geworden, doordat het zijn onvermijdelijke 
emissies volledig compenseert; steunt de maatregelen die zijn genomen om de 
emissies van het Parlement verder te verminderen,”

2e deel “onder meer het verhogen van de doelstellingen voor telewerken in de verschillende 
directoraten-generaal, het beperken en optimaliseren van reistijden bij dienstreizen 
en het bevorderen van het gebruik van duurzame vervoersmiddelen, bijvoorbeeld 
door te zorgen voor meer plekken om fietsen te stallen;”
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amendement 21
1e deel “stelt vast dat veel mededelingen en documenten van de Commissie alleen in het 

Engels beschikbaar zijn; merkt ook op dat werkvergaderingen worden gehouden 
zonder mogelijkheid van vertolking; verzoekt de Europese Commissie de 
beginselen, rechten en verplichtingen te eerbiedigen die zijn vastgelegd in het 
Handvest van de grondrechten en Verordening nr. 1/1958, alsook in interne 
richtsnoeren en besluiten, zoals de code van goed administratief gedrag;”

2e deel “verzoekt het Parlement derhalve de nodige personele middelen ter beschikking te 
stellen om ervoor te zorgen dat de meertaligheid wordt geëerbiedigd, door het aantal 
personeelsleden dat verantwoordelijk is voor vertaling en vertolking uit te breiden;”

amendement 45
1e deel “betreurt dat het Bureau de wens om de algemene kostenvergoeding verder te 

hervormen, die de voltallige vergadering meerdere malen kenbaar heeft 
gemaakt1 bis, blijft negeren en hierdoor een hoger niveau van transparantie en 
verantwoording omtrent de uitgaven van leden, die met belastinggeld uit de Unie 
worden betaald, actief belemmert;”

2e deel “dringt er bij het Bureau op aan de besluiten van de plenaire vergadering uit de 
kwijtingsverslagen voor het Parlement van 2017 en 2018 onmiddellijk uit te voeren 
door wijzigingen aan te brengen in de regels die van toepassing zijn op de algemene 
kostenvergoeding;”

ECR:
§ 127
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “één voor LHBTI+-kwesties en één voor kwesties 

met betrekking tot rassendiscriminatie”
2e deel deze woorden

Renew, PPE:
§ 140
1e deel “merkt op dat de Rekenkamer heeft geschat dat een verhuizing van Straatsburg naar 

Brussel een jaarlijkse besparing van 114 miljoen EUR kan opleveren, naast een 
eenmalige besparing van 616 miljoen EUR als de gebouwen in Straatsburg met 
succes worden verkocht of eenmalige kosten van 40 miljoen EUR als deze niet met 
succes worden verkocht;”

2e deel “merkt op dat één zetel slechts kan worden gerealiseerd door middel van een 
unanieme wijziging van het Verdrag;”

3e deel “herinnert eraan dat een overgrote meerderheid van de leden van het Parlement in 
verschillende resoluties zijn steun heeft uitgesproken voor een enkele zetel om 
ervoor te zorgen dat het geld van de belastingbetalers van de Unie doeltreffend 
wordt besteed; dringt er bij de Raad op aan kennis te nemen van het standpunt van 
het Parlement;”

Diversen
De Voorzitter heeft amendement 39 onontvankelijk verklaard.
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50. Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europese Raad en Raad

Verslag: Pascal Durand (A9-0056/2021)

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

Besluit inzake het uitstellen van kwijting

ontwerpbesluit HS + 627, 60, 11

Ontwerpresolutie

§ 19 6 S&D HS + 668, 21, 12

§ 25 3 PPE HS - 283, 392, 26

na § 25 1 Verts/ALE HS + 552, 144, 5

na § 26 2 Verts/ALE HS + 435, 256, 10

§ 36 4 PPE HS + 401, 265, 35

so

1/HS + 613, 75, 13

§ 40 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 485, 209, 7

§ 37 5 PPE HS - 224, 384, 93

§ 51 7 S&D HS - 312, 334, 55

na § 64 8 The Left HS + 362, 326, 13

9 The Left HS + 470, 181, 50na § 67

10 The Left HS - 287, 383, 31

ontwerpresolutie HS + 633, 39, 18

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 40
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “dringt er bij de Raad op aan zijn inspanningen op 

het gebied van transparantie op te voeren, onder meer door werkdocumenten van de 
Raad te publiceren in een machineleesbaar formaat;”

2e deel deze woorden

Diversen
Het verlenen van kwijting wordt uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, punt b, van het Reglement).
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51. Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Hof van Justitie van de Europese 
Unie

Verslag: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluit HS + 612, 78, 8

Ontwerpresolutie

§ 11 1 S&D HS + 650, 21, 23

so

1/HS + 668, 7, 19

§ 33 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 458, 223, 13

ontwerpresolutie HS + 604, 78, 9

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 33
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “merkt op dat het HvJ-EU in november 2019 actief 

gebruik is gaan maken van LinkedIn om belangstellenden te informeren over zijn 
werkzaamheden; moedigt het HvJ-EU aan aanwezig te zijn op vrije en opensource 
socialemedianetwerken, zoals Mastodon, om meer transparantie en een breder bereik 
te verwezenlijken;”

2e deel deze woorden
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52. Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Rekenkamer

Verslag: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluit HS + 686, 8, 4

Ontwerpresolutie

§ 16 2 S&D, The Left HS + 363, 218, 113

§ 20 3 S&D HS + 650, 23, 21

§ 54 4 The Left HS + 578, 110, 6

1 Renew, PPE HS + 600, 61, 33§ 59

5 The Left HS + 385, 303, 6

ontwerpresolutie HS + 675, 12, 4

53. Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal 
Comité

Verslag: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluit HS + 484, 209, 5

Ontwerpresolutie

§ 14 2 S&D HS + 322, 316, 56

§ 38 3 S&D HS - 243, 448, 3

§ 39 4 S&D HS + 358, 332, 4

na § 83 1 Verts/ALE HS + 454, 232, 8

ontwerpresolutie HS + 600, 82, 9
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54. Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Comité van de Regio’s

Verslag: Alin Mituța (A9-0055/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluit HS + 611, 56, 31

Ontwerpresolutie

§ 7 3 S&D HS + 394, 284, 16

§ 15 4 S&D HS + 645, 20, 29

§ 30 5 S&D HS - 242, 444, 8

§ 58 1 Verts/ALE HS + 446, 194, 54

2S Verts/ALE HS + 393, 290, 11§ 67

6 S&D HS ↓

§ 68 7 S&D HS + 434, 244, 16

§ 69 8 S&D HS + 383, 301, 10

ontwerpresolutie HS + 604, 57, 30
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55. Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europese Ombudsman

Verslag: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluit HS + 682, 9, 7

Ontwerpresolutie

§ 9 3 S&D HS + 402, 282, 10

na § 9 1 PPE HS - 248, 417, 27

§ 19 4 S&D HS + 645, 21, 28

§ 24 2S PPE HS - 235, 441, 18

5 The Left HS + 402, 273, 19

so

1/HS ↓

§ 34

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS ↓

ontwerpresolutie HS + 658, 14, 19

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 34
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met inbegrip van notulen van vergaderingen van 

werkgroepen, trialoogdocumenten en andere belangrijke werkdocumenten”
2e deel deze woorden
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56. Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU – Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming

Verslag: Alin Mituța (A9-0067/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluit HS + 635, 27, 36

Ontwerpresolutie

§ 11 2 S&D HS + 652, 19, 23

na § 49 1 Verts/ALE HS + 476, 198, 20

ontwerpresolutie HS + 627, 30, 34

57. Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern 
optreden

Verslag: Alin Mituța (A9-0063/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluit HS + 606, 85, 7

Ontwerpresolutie

na § 10 1 S&D HS + 627, 43, 24

so

1/HS + 602, 35, 57

§ 51 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS - 283, 349, 62

ontwerpresolutie HS + 586, 93, 12
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Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 51
1e deel “beveelt de EDEO ten zeerste aan zich aan te sluiten bij het transparantieregister van 

de EU, op basis van een overeenkomst inzake dienstverleningsniveau,”
2e deel “en de transparantie te verbeteren door openbaarmaking van alle vergaderingen met 

alle lobbyorganisaties die proberen invloed uit te oefenen op de wetgevings- en 
beleidsuitvoeringsprocessen van de instellingen van de Unie; is het niet eens met het 
standpunt van de EDEO dat een verplichting om vergaderingen met lobbyisten in 
derde landen te registreren het voor de hoofden van de delegaties van de Unie 
moeilijk zou maken om de economische belangen van de Unie in derde landen te 
behartigen; is van mening dat burgers het recht hebben om te weten met welke 
organisaties EU-ambassadeurs bijeenkomen;”

58. Kwijting 2019: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

Verslag: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 612, 78, 8

Ontwerpresolutie

ontwerpresolutie HS + 602, 81, 8

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

59. Kwijting 2019: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden

Verslag: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 612, 83, 3

Ontwerpresolutie

ontwerpresolutie HS + 598, 86, 7
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Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

60. Kwijting 2019: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

Verslag: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 563, 85, 50

Ontwerpresolutie

so

1/HS + 598, 39, 57

na § 18 1 Renew

2/HS - 225, 420, 49

ontwerpresolutie HS + 557, 92, 42

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 1
1e deel “onderstreept dat bepaalde functionarissen verklaringen inzake afwezigheid van 

belangenconflicten invullen en zelf beoordelen of zij de ethische normen naleven; 
benadrukt echter dat eigen verklaringen en zelfbeoordelingen niet volstaan, en dat 
bijgevolg nader onderzoek nodig is;”

2e deel “onderstreept dat dit een taak moet zijn van een onafhankelijke gespecialiseerde 
derde partij, in de vorm van een onafhankelijke ethische instantie;”

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).
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61. Kwijting 2019: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 636, 53, 9

Ontwerpresolutie

so

1/HS + 612, 26, 55

na § 23 1 Renew

2/HS - 231, 418, 44

ontwerpresolutie HS + 628, 58, 5

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 1
1e deel “onderstreept dat bepaalde functionarissen verklaringen inzake afwezigheid van 

belangenconflicten invullen en zelf beoordelen of zij de ethische normen naleven; 
benadrukt echter dat eigen verklaringen en zelfbeoordelingen niet volstaan, en dat 
bijgevolg nader onderzoek nodig is;”

2e deel “onderstreept dat dit een taak moet zijn van een onafhankelijke gespecialiseerde 
derde partij, in de vorm van een onafhankelijke ethische instantie;”

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

62. Kwijting 2019: Europees Milieuagentschap

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 613, 82, 3

Ontwerpresolutie

so

1/HS + 610, 27, 57

na § 30 1 Renew

2/HS - 235, 412, 47
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie HS + 603, 87, 1

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 1
1e deel “onderstreept dat bepaalde functionarissen verklaringen inzake afwezigheid van 

belangenconflicten invullen en zelf beoordelen of zij de ethische normen naleven; 
benadrukt echter dat eigen verklaringen en zelfbeoordelingen niet volstaan, en dat 
bijgevolg nader onderzoek nodig is;”

2e deel “onderstreept dat dit een taak moet zijn van een onafhankelijke gespecialiseerde 
derde partij, in de vorm van een onafhankelijke ethische instantie;”

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

63. Kwijting 2019: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

Verslag: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 636, 58, 4

Ontwerpresolutie

ontwerpresolutie HS + 626, 58, 7

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).
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64. Kwijting 2019: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Verslag: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 616, 75, 7

Ontwerpresolutie

ontwerpresolutie HS + 606, 84, 1

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

65. Kwijting 2019: Europees Geneesmiddelenbureau

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 580, 79, 39

Ontwerpresolutie

§ 2 2 The Left HS - 208, 480, 5

so

1/HS + 613, 26, 55

na § 36 1 Renew

2/HS - 240, 411, 43

so

1/HS + 479, 180, 35

§ 43 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 353, 283, 58

ontwerpresolutie HS + 602, 81, 8

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 1
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1e deel “onderstreept dat bepaalde functionarissen verklaringen inzake afwezigheid van 
belangenconflicten invullen en zelf beoordelen of zij de ethische normen naleven; 
benadrukt echter dat eigen verklaringen en zelfbeoordelingen niet volstaan, en dat 
bijgevolg nader onderzoek nodig is;”

2e deel “onderstreept dat dit een taak moet zijn van een onafhankelijke gespecialiseerde 
derde partij, in de vorm van een onafhankelijke ethische instantie;”

Renew:
§ 43
1e deel “is ingenomen met de inspanningen van het Bureau om zijn transparantiebeleid met 

betrekking tot geneesmiddelen en vaccins tegen COVID-19 te versterken; merkt op 
dat de vergunningsprocedure voor een vaccin tegen COVID-19 een snel en 
transparant proces binnen het Bureau vereist; merkt op dat er bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de transparantie van gegevens uit klinische proeven met 
betrekking tot dergelijke vaccins;”

2e deel “is verheugd over het besluit van het Bureau om de verslagen van klinische 
onderzoeken naar geneesmiddelen en vaccins tegen COVID‑19 binnen drie dagen na 
de verlening van de vergunning voor het in de handel brengen te publiceren; 
moedigt het Bureau aan om de gegevens van klinische proeven vóór de verlening 
van de vergunning voor het in de handel brengen of, bij ontstentenis daarvan, tijdig 
te publiceren; verzoekt het Bureau de opdrachtgevers van klinische proeven te 
vragen hun protocollen voor klinische proeven openbaar te maken voordat de 
vergunning voor het in de handel brengen wordt verleend;”

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

66. Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in 
strafzaken

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 639, 47, 12

Ontwerpresolutie

so

1/HS + 613, 27, 54

na § 21 1 Renew

2/HS - 228, 421, 45

ontwerpresolutie HS + 628, 54, 9
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Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 1
1e deel “onderstreept dat bepaalde functionarissen verklaringen inzake afwezigheid van 

belangenconflicten invullen en zelf beoordelen of zij de ethische normen naleven; 
benadrukt echter dat eigen verklaringen en zelfbeoordelingen niet volstaan, en dat 
bijgevolg nader onderzoek nodig is;”

2e deel “onderstreept dat dit een taak moet zijn van een onafhankelijke gespecialiseerde 
derde partij, in de vorm van een onafhankelijke ethische instantie;”

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

67. Kwijting 2019: Europese Stichting voor opleiding

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 614, 78, 6

Ontwerpresolutie

ontwerpresolutie HS + 601, 85, 5

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

68. Kwijting 2019: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 612, 80, 6

Ontwerpresolutie

ontwerpresolutie HS + 601, 86, 4 

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).
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69. Kwijting 2019: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

Verslag: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 635, 51, 12

Ontwerpresolutie

ontwerpresolutie HS + 624, 54, 13

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

70. Kwijting 2019: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 568, 100, 30

Ontwerpresolutie

so

1/HS + 468, 218, 8

§ 9 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 430, 226, 38

1 PPE HS - 295, 366, 33§ 31

§ oorspronkelijke 
tekst

HS - 288, 371, 35

ontwerpresolutie HS + 605, 58, 28

Verzoeken om aparte stemming
Renew: §§ 9, 31
PPE: § 31
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Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 9
1e deel “wijst erop dat het Parlement in 2019 16 bezwaren heeft aangenomen tegen de 

invoer van genetisch gemodificeerde (GG) gewassen voor levensmiddelen en 
diervoeders; benadrukt dat lacunes in de risicobeoordeling door het panel voor 
genetisch gemodificeerde organismen van de Autoriteit een van de redenen voor 
deze bezwaren zijn; dringt er bij de Autoriteit op aan deze lacunes dringend aan te 
pakken en te dichten;”

2e deel “overwegende dat het bij deze lacunes onder meer gaat om het ontbreken van tests 
op cocktaileffecten van residuen van herbiciden, Bacillus thuringiensis (“Bt”)-
toxinen en plantaardige bestanddelen, het effect van intensiever sproeien met de 
complementaire herbiciden op de algemene veiligheid van de genetisch 
gemodificeerde plant en het ontbreken van adequate toxiciteitstests op Bt-eiwitten;”

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

71. Kwijting 2019: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 614, 48, 36

Ontwerpresolutie

so

1/HS + 612, 26, 56

na § 21 1 Renew

2/HS - 232, 418, 44

ontwerpresolutie HS + 603, 86, 2

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 1
1e deel “onderstreept dat bepaalde functionarissen verklaringen inzake afwezigheid van 

belangenconflicten invullen en zelf beoordelen of zij de ethische normen naleven; 
benadrukt echter dat eigen verklaringen en zelfbeoordelingen niet volstaan, en dat 
bijgevolg nader onderzoek nodig is;”

2e deel “onderstreept dat dit een taak moet zijn van een onafhankelijke gespecialiseerde 
derde partij, in de vorm van een onafhankelijke ethische instantie;”
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Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

72. Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 612, 74, 12

Ontwerpresolutie

ontwerpresolutie HS + 602, 79, 10

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

73. Kwijting 2019: Spoorwegbureau van de Europese Unie

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 635, 59, 4

Ontwerpresolutie

ontwerpresolutie HS + 624, 58, 9

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).
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74. Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving

Verslag: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 635, 56, 7

Ontwerpresolutie

so

1/HS + 612, 28, 53

na § 24 1 Renew

2/HS - 228, 420, 45

ontwerpresolutie HS + 621, 59, 11

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 1
1e deel “onderstreept dat bepaalde functionarissen verklaringen inzake afwezigheid van 

belangenconflicten invullen en zelf beoordelen of zij de ethische normen naleven; 
benadrukt echter dat eigen verklaringen en zelfbeoordelingen niet volstaan, en dat 
bijgevolg nader onderzoek nodig is;”

2e deel “onderstreept dat dit een taak moet zijn van een onafhankelijke gespecialiseerde 
derde partij, in de vorm van een onafhankelijke ethische instantie;”

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).
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75. Kwijting 2019: Europees Grens- en kustwachtagentschap

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

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

Besluit inzake het uitstellen van kwijting

ontwerpbesluiten HS + 528, 127, 43

Ontwerpresolutie

§ 20 1 PPE HS + 364, 310, 20

so

1/HS + 456, 233, 5

§ 22 2 PPE

2/HS + 481, 194, 19

3 PPE HS - 294, 333, 66

so

1/HS + 571, 69, 54

2/HS + 344, 249, 101

3/HS + 556, 84, 54

4/HS + 345, 273, 76

5/HS + 559, 79, 56

6/HS + 346, 295, 53

7/HS + 559, 84, 51

8/HS + 346, 277, 71

§ 25

§ oorspronkelijke 
tekst

9/HS + 609, 79, 6

na § 25 4 PPE HS + 554, 121, 19

5 PPE HS + 366, 308, 20

so

1/HS ↓

§ 29

§ oorspronkelijke 
tekst

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

na § 30 9 Verts/ALE HS - 280, 400, 14

so

1/HS + 609, 30, 55

na § 33 6/rev Renew

2/HS - 231, 419, 44

§ 42 10 Verts/ALE HS + 334, 300, 60

7 Renew HS + 539, 146, 9

so

1/HS ↓

§ 43

§ oorspronkelijke 
tekst

2/HS ↓

11 The Left HS - 270, 412, 11na § 43

12 The Left HS - 267, 414, 12

§ 44 13 The Left HS - 330, 350, 12

na § 44 14 The Left HS - 284, 393, 15

so

1/HS + 519, 72, 102

na § 50 8 Renew

2/HS + 293, 271, 129

ontwerpresolutie HS + 531, 80, 80

Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
amendement 2
1e deel “uit zijn bezorgdheid over berichten van onderzoeksjournalisten betreffende de 

houding van hoge ambtenaren tegenover lager geplaatste personeelsleden; is met 
name bezorgd over meldingen van beledigend en respectloos gedrag ten aanzien van 
personeel, alsook over de berichten dat de controlemechanismen bij het Agentschap 
naar verluidt minder doeltreffend worden; merkt op dat het Agentschap geen 
officiële klachten over deze acties had gemeld;”

2e deel “merkt op dat de werkgroep voor toezicht op Frontex, in overeenstemming met haar 
mandaat, toezicht zal houden op het interne beheer van het Agentschap, met inbegrip 
van de procedures voor het melden en afhandelen van klachten; moedigt het 
Agentschap aan samen te werken met de werkgroep voor toezicht op Frontex om 
mogelijke punten van zorg in dit verband op te helderen en gevolg te geven aan 
toekomstige aanbevelingen ter zake met betrekking tot de werking van het 
Agentschap;”
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Renew:
§ 29
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “herinnert eraan dat een cruciaal onderdeel van de 

missie van het Agentschap erin bestaat migranten in nood aan de buitengrenzen te 
redden;”

2e deel deze woorden

§ 43
1e deel “wijst erop dat er herhaaldelijk beschuldigingen zijn geuit aan het adres van het 

Agentschap inzake medeplichtigheid bij schendingen van de grondrechten door de 
Griekse autoriteiten, met name betrokkenheid bij uitzettingen van migranten;”

2e deel “herinnert eraan dat het Agentschap gemachtigd is om toezicht op de grenzen te 
houden, maar er daarbij op moet toezien dat de grenscontroles in overeenstemming 
zijn met de grondrechten, het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, zoals 
vastgelegd in Verordening (EU) 2016/399 en Verordening (EU) 2019/1896, waarin 
in artikel 46 de uitvoerend directeur wordt verplicht activiteiten te schorsen, te 
beëindigen of niet aan te vangen indien er sprake is van schendingen van de 
grondrechten; neemt kennis van de oprichting van de werkgroep inzake 
grondrechten en juridische operationele aspecten in de Egeïsche Zee (WG FRaLO); 
wijst erop dat deze werkgroep 13 relevante incidenten heeft geïdentificeerd die later 
zijn onderzocht, waarvan er 8 zijn opgehelderd volgens het eindverslag van de 
werkgroep van de raad van bestuur van Frontex, en 5 nog in behandeling zijn; 
benadrukt dat de door de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken van het Parlement opgerichte werkgroep voor toezicht op Frontex moet 
worden betrokken om volledige duidelijkheid over de incidenten te creëren; verzoekt 
het Agentschap het Parlement regelmatig te informeren over de werkzaamheden van 
het Agentschap aan de buitengrenzen;”

PPE:
§ 25
1e deel “is ernstig bezorgd over het feit dat het uitvoerend management van het Agentschap 

al in maart 2019 op de hoogte was van de veranderingen die in december 2019 van 
kracht zijn geworden met betrekking tot de rol en de bevoegdheden van de 
grondrechtenfunctionaris en de toezichthouders voor de grondrechten, maar dat het 
uitvoerend management van het Agentschap niet de nodige maatregelen heeft 
genomen om het Agentschap aan deze veranderingen aan te passen, wat heeft geleid 
tot herhaalde vertragingen bij de tenuitvoerlegging van de bepalingen inzake de 
eerbiediging van de grondrechten binnen het Agentschap;”

2e deel “betreurt ten zeerste de manier waarop de uitvoerend directeur heeft besloten de raad 
van bestuur te omzeilen tijdens de procedure voor de vervanging van de 
grondrechtenfunctionaris eind 2019;”

3e deel “stelt met bezorgdheid vast dat de procedure was gestart vlak voordat de 
grondrechtenfunctionaris terugkeerde na een langdurige ziekte, en dat de 
functionaris daarvan op zeer korte termijn op de hoogte werd gebracht; benadrukt 
dat het Agentschap de publicatie van de vacature voor de functie van 
grondrechtenfunctionaris moest opschorten omdat de desbetreffende wetgeving niet 
was nageleefd;”

4e deel “wijst erop dat de Commissie deze situatie heeft aangeduid als overduidelijk 
onwettig;”

5e deel “neemt kennis van het feit dat de functie van grondrechtenfunctionaris momenteel 
ad interim wordt bekleed door een voormalig lid van het kabinet van de uitvoerend 
directeur;”

6e deel “is ernstig bezorgd over berichten in de media dat de uitvoerend directeur 
herhaaldelijk verslagen en adviezen van de grondrechtenfunctionaris over de 
activiteiten van het Agentschap in verschillende lidstaten heeft genegeerd;”
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7e deel “benadrukt dat het Agentschap tot februari 2021 niemand had aangeworven voor de 
functie van toezichthouder voor de grondrechten;”

8e deel “is zeer bezorgd over de opmerkingen van de Commissie over de terughoudendheid 
van het Agentschap om de richtsnoeren van de Commissie ten aanzien van 
aanwerving toe te passen, met inbegrip van de aanwerving van de 
grondrechtenfunctionaris en de toezichthouders voor de grondrechten, waardoor dit 
proces verder wordt belemmeren en vertraagd;”

9e deel “dringt er bij het Agentschap op aan alle verplichtingen uit hoofde van Verordening 
(EU) 2019/1896 volledig na te komen en aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te 
brengen over de geboekte vooruitgang;”

amendement 6/rev
1e deel “onderstreept dat bepaalde functionarissen verklaringen inzake afwezigheid van 

belangenconflicten invullen en zelf beoordelen of zij de ethische normen naleven; 
benadrukt echter dat eigen verklaringen en zelfbeoordelingen niet volstaan, en dat 
bijgevolg nader onderzoek nodig is;”

2e deel “onderstreept dat dit een taak moet zijn van een onafhankelijke gespecialiseerde 
derde partij, in de vorm van een onafhankelijke ethische instantie;”

amendement 8
1e deel “benadrukt dat de punten van zorg die in 2019 met betrekking tot het management 

van het Agentschap aan het licht zijn gekomen, geenszins aanleiding geven tot 
twijfel over het bestaan, de legitimiteit of het mandaat van het Agentschap; blijft het 
Agentschap beschouwen als een essentieel instrument voor het beheer van de 
buitengrenzen van de EU, dat de taak heeft de goede werking van de Schengenzone 
en het vrij verkeer binnen de EU te waarborgen; verwacht dat het Agentschap de 
aanbevelingen van de WG FRaLO volledig zal toepassen en aan de 
kwijtingsautoriteit concrete maatregelen en een duidelijk tijdschema zal voorstellen 
om de vastgestelde problemen aan te pakken;”

2e deel “is van oordeel dat deze stappen een noodzakelijke voorwaarde zijn om het 
Agentschap kwijting te verlenen;”

Diversen
Het verlenen van kwijting en de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage V, artikel 
5, lid 1, punt b, van het Reglement).

76. Kwijting 2019: Europees GNSS-Agentschap

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 634, 23, 41

Ontwerpresolutie

so

1/HS + 614, 26, 54

na § 27 1 Renew

2/HS - 228, 415, 51
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie HS + 633, 28, 30

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 1
1e deel “onderstreept dat bepaalde functionarissen verklaringen inzake afwezigheid van 

belangenconflicten invullen en zelf beoordelen of zij de ethische normen naleven; 
benadrukt echter dat eigen verklaringen en zelfbeoordelingen niet volstaan, en dat 
bijgevolg nader onderzoek nodig is;”

2e deel “onderstreept dat dit een taak moet zijn van een onafhankelijke gespecialiseerde 
derde partij, in de vorm van een onafhankelijke ethische instantie;”

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

77. Kwijting 2019: Europees Bureau voor visserijcontrole

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 611, 81, 6

Ontwerpresolutie

ontwerpresolutie HS + 599, 85, 7

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).
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78. Kwijting 2019: Europees Agentschap voor chemische stoffen

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 607, 85, 6

Ontwerpresolutie

so

1/HS + 614, 27, 53

na § 27 1 Renew

2/HS - 235, 417, 42

ontwerpresolutie HS + 603, 84, 3

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 1
1e deel “onderstreept dat bepaalde functionarissen verklaringen inzake afwezigheid van 

belangenconflicten invullen en zelf beoordelen of zij de ethische normen naleven; 
benadrukt echter dat eigen verklaringen en zelfbeoordelingen niet volstaan, en dat 
bijgevolg nader onderzoek nodig is;”

2e deel “onderstreept dat dit een taak moet zijn van een onafhankelijke gespecialiseerde 
derde partij, in de vorm van een onafhankelijke ethische instantie;”

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

79. Kwijting 2019: Voorzieningsagentschap van Euratom

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 606, 84, 8

Ontwerpresolutie

ontwerpresolutie HS + 631, 56, 4
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Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

80. Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol)

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 644, 11, 43

Ontwerpresolutie

so

1/HS + 612, 28, 54

na § 23 1 Renew

2/HS - 227, 422, 45

ontwerpresolutie HS + 637, 18, 36

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 1
1e deel “onderstreept dat bepaalde functionarissen verklaringen inzake afwezigheid van 

belangenconflicten invullen en zelf beoordelen of zij de ethische normen naleven; 
benadrukt echter dat eigen verklaringen en zelfbeoordelingen niet volstaan, en dat 
bijgevolg nader onderzoek nodig is;”

2e deel “onderstreept dat dit een taak moet zijn van een onafhankelijke gespecialiseerde 
derde partij, in de vorm van een onafhankelijke ethische instantie;”

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).
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81. Kwijting 2019: Europees Instituut voor gendergelijkheid

Verslag: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 567, 84, 47

Ontwerpresolutie

ontwerpresolutie HS + 560, 90, 41

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

82. Kwijting 2019: Europese Bankautoriteit

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 574, 93, 31

Ontwerpresolutie

ontwerpresolutie HS + 596, 65, 30

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).
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83. Kwijting 2019: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 613, 54, 31

Ontwerpresolutie

ontwerpresolutie HS + 602, 64, 25

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

84. Kwijting 2019: Europese Autoriteit voor effecten en markten

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 610, 59, 29

Ontwerpresolutie

ontwerpresolutie HS + 602, 65, 24

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).
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85. Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen 
energieregulators

Verslag: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 582, 106, 10

Ontwerpresolutie

so

1/HS + 614, 26, 54

na § 24 1 Renew

2/HS - 229, 414, 51

ontwerpresolutie HS + 602, 56, 33

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 1
1e deel “onderstreept dat bepaalde functionarissen verklaringen inzake afwezigheid van 

belangenconflicten invullen en zelf beoordelen of zij de ethische normen naleven; 
benadrukt echter dat eigen verklaringen en zelfbeoordelingen niet volstaan, en dat 
bijgevolg nader onderzoek nodig is;”

2e deel “onderstreept dat dit een taak moet zijn van een onafhankelijke gespecialiseerde 
derde partij, in de vorm van een onafhankelijke ethische instantie;”

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

86. Kwijting 2019: Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau)

Verslag: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 611, 77, 10

Ontwerpresolutie

sona § 18 1 Renew

1/HS + 614, 27, 53
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

2/HS - 228, 415, 51

ontwerpresolutie HS + 605, 79, 7

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 1
1e deel “onderstreept dat bepaalde functionarissen verklaringen inzake afwezigheid van 

belangenconflicten invullen en zelf beoordelen of zij de ethische normen naleven; 
benadrukt echter dat eigen verklaringen en zelfbeoordelingen niet volstaan, en dat 
bijgevolg nader onderzoek nodig is; “onderstreept dat dit een taak moet zijn”

2e deel “onderstreept dat dit een taak moet zijn van een onafhankelijke gespecialiseerde 
derde partij, in de vorm van een onafhankelijke ethische instantie;”

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

87. Kwijting 2019: Europees Instituut voor innovatie en technologie

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 635, 24, 39

Ontwerpresolutie

so

1/HS + 614, 26, 54

na § 20 1 Renew

2/HS - 229, 414, 51

ontwerpresolutie HS + 630, 29, 32

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 1
1e deel “onderstreept dat bepaalde functionarissen verklaringen inzake afwezigheid van 

belangenconflicten invullen en zelf beoordelen of zij de ethische normen naleven; 
benadrukt echter dat eigen verklaringen en zelfbeoordelingen niet volstaan, en dat 
bijgevolg nader onderzoek nodig is;”

2e deel “onderstreept dat dit een taak moet zijn van een onafhankelijke gespecialiseerde 
derde partij, in de vorm van een onafhankelijke ethische instantie;”
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Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

88. Kwijting 2019: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

Verslag: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 569, 78, 51

Ontwerpresolutie

so

1/HS + 616, 29, 49

na § 22 1 Renew

2/HS - 228, 423, 43

ontwerpresolutie HS + 561, 86, 44

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 1
1e deel “onderstreept dat bepaalde functionarissen verklaringen inzake afwezigheid van 

belangenconflicten invullen en zelf beoordelen of zij de ethische normen naleven; 
benadrukt echter dat eigen verklaringen en zelfbeoordelingen niet volstaan, en dat 
bijgevolg nader onderzoek nodig is;”

2e deel “onderstreept dat dit een taak moet zijn van een onafhankelijke gespecialiseerde 
derde partij, in de vorm van een onafhankelijke ethische instantie;”

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).



P9_PV(2021)04.26-29(VOT)_NL.docx 96 PE 692.327

89. Kwijting 2019: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van 
grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-
LISA)

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 633, 56, 9

Ontwerpresolutie

so

1/HS + 613, 28, 53

na § 23 1 Renew

2/HS - 227, 418, 49

ontwerpresolutie HS + 619, 63, 9

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 1
1e deel “onderstreept dat bepaalde functionarissen verklaringen inzake afwezigheid van 

belangenconflicten invullen en zelf beoordelen of zij de ethische normen naleven; 
benadrukt echter dat eigen verklaringen en zelfbeoordelingen niet volstaan, en dat 
bijgevolg nader onderzoek nodig is;”

2e deel “onderstreept dat dit een taak moet zijn van een onafhankelijke gespecialiseerde 
derde partij, in de vorm van een onafhankelijke ethische instantie;”

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).
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90. Kwijting 2019: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling 
van fusie-energie

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 521, 143, 33

Ontwerpresolutie

§ 8 1 S&D HS + 392, 260, 42

na § 17 2 S&D HS + 587, 99, 8

na § 23 3 S&D HS + 550, 59, 84

ontwerpresolutie HS + 624, 35, 32

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

91. Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 604, 89, 5

Ontwerpresolutie

na § 16 1 S&D HS + 566, 92, 36

so

1/HS + 673, 5, 16

§ 20 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 391, 229, 74

ontwerpresolutie HS + 597, 86, 8
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Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
§ 20
1e deel “is ingenomen met het speciaal verslag van de Rekenkamer over de activiteiten van 

SESAR en roept op regelmatig speciale verslagen uit te brengen; verzoekt de 
Commissie en de Rekenkamer om een grondige methode voor het volgen van de 
prestaties met het oog op de beoordeling van de toegevoegde waarde van de 
Gemeenschappelijke Onderneming, met inbegrip van de gevolgen op sociaal en 
werkgelegenheidsgebied alsook de gevolgen voor de markt;”

2e deel “merkt op dat de resultaten van de beoordeling voor toekomstige Uniefinanciering 
of voor de herverdeling ervan moeten worden gebruikt;”

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

92. Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 641, 54, 3

Ontwerpresolutie

na § 10 1 S&D HS + 560, 92, 41

so

1/HS + 675, 6, 12

§ 16 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 395, 230, 68

ontwerpresolutie HS + 629, 57, 5

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
§ 16
1e deel “verzoekt de Commissie en de Rekenkamer om een grondige methode voor het 

volgen van de prestaties met het oog op de beoordeling van de toegevoegde waarde 
van de Gemeenschappelijke Onderneming, met inbegrip van de gevolgen op sociaal 
en werkgelegenheidsgebied alsook de gevolgen voor de markt;”

2e deel “merkt op dat de resultaten van de beoordeling voor toekomstige financiering van de 
Unie of voor de herverdeling ervan moeten worden gebruikt;”

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).
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93. Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 512, 182, 4

Ontwerpresolutie

na § 15 1 S&D HS + 519, 164, 10

so

1/HS + 677, 7, 9

§ 21 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 396, 231, 66

na § 23 2 S&D HS + 553, 59, 80

so

1/HS - 189, 427, 77

na § 31 3 Verts/ALE

2/HS + 439, 199, 55

ontwerpresolutie HS + 624, 66, 1

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
amendement 3
1e deel “is zeer bezorgd over het feit dat diverse door de biogebaseerde industrieën 

gefinancierde projecten ten doel hebben de industrie te subsidiëren om Europese 
beleidsmakers onder druk te zetten inzake kwesties als de ggo-verordening of de 
recycling van biokunststoffen;”

2e deel “verzoekt de Gemeenschappelijke Onderneming om aan de kwijtingsautoriteit 
verslag uit te brengen over haar beleid inzake de financiering van lobbyactiviteiten 
van de industrie en PR-activiteiten die gericht zijn op EU-wetgevers;”

§ 21
1e deel “verzoekt de Commissie en de Rekenkamer om een grondige methode te 

ontwikkelen voor het volgen van de prestaties met het oog op de beoordeling van de 
toegevoegde waarde van de Gemeenschappelijke Onderneming, met inbegrip van de 
gevolgen op sociaal en werkgelegenheidsgebied alsook de impact op de markt;”

2e deel “is van mening dat de resultaten van de beoordeling moeten meewegen bij de 
vaststelling van toekomstige financiering door de Unie of van een herverdeling van 
financiering;”

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).
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94. Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve 
medicijnen 2

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 488, 176, 34

Ontwerpresolutie

§ 10 § oorspronkelijke 
tekst

HS + 397, 236, 60

§ 11 4 Renew, S&D HS - 291, 367, 35

§ 13 5 Renew, S&D HS - 295, 363, 35

1 S&D HS - 294, 364, 35§ 14

§ oorspronkelijke 
tekst

HS + 390, 246, 57

na § 18 2 S&D HS + 593, 92, 8

so

1/HS + 651, 2, 40

§ 19 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 438, 246, 9

so

1/HS + 680, 5, 8

§ 21 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 401, 228, 64

§ 34 3 S&D HS + 377, 248, 68

ontwerpresolutie HS + 606, 53, 32

Verzoeken om aparte stemming
Renew: §§ 10, 14
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Verzoeken om stemming in onderdelen
Renew:
§ 19
1e deel “stelt vast dat de waarde van het hefboomeffect van de Gemeenschappelijke 

Onderneming IMI 2 in 2019 1,03 bedroeg;”
2e deel “merkt met bezorgdheid op dat dit percentage lager ligt dan verwacht; verzoekt de 

Gemeenschappelijke Onderneming IMI 2 stappen te zetten om de doelstelling te 
halen;”

S&D:
§ 21
1e deel “dringt bij de Commissie en de Rekenkamer aan op een methode om de prestaties 

nauwlettend te kunnen volgen, zodat de toegevoegde waarde van de 
Gemeenschappelijke Onderneming IMI 2 kan worden beoordeeld, waarbij ook 
gekeken wordt naar de gevolgen op sociaal en werkgelegenheidsgebied en naar de 
gevolgen voor de markt;”

2e deel “merkt op dat de resultaten van de beoordeling moeten meewegen bij de vaststelling 
van toekomstige financiering door de Unie of de herverdeling van die financiering;”

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

95. Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 637, 26, 35

Ontwerpresolutie

na § 8 1 S&D HS + 585, 96, 12

so

1/HS + 657, 29, 7

§ 15 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 348, 256, 89

ontwerpresolutie HS + 625, 32, 34
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Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
§ 15
1e deel “verzoekt de Commissie en de Rekenkamer om een grondige methode te 

ontwikkelen voor het volgen van de prestaties met het oog op de beoordeling van de 
toegevoegde waarde van de Gemeenschappelijke Onderneming, met inbegrip van de 
gevolgen op sociaal en werkgelegenheidsgebied alsook de impact op de markt;”

2e deel “is van mening dat de resultaten van de beoordeling moeten meewegen bij de 
vaststelling van de toekomstige financiering door de Unie of een herverdeling van de 
financiering door de Unie;”

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

96. Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 611, 54, 33

Ontwerpresolutie

na § 14 1 S&D HS + 564, 89, 40

so

1/HS + 677, 6, 10

§ 15 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 396, 231, 66

ontwerpresolutie HS + 603, 56, 32

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
§ 15
1e deel “verzoekt de Commissie en de Rekenkamer om een grondige methode te 

ontwikkelen voor het volgen van de prestaties met het oog op de beoordeling van de 
toegevoegde waarde van de Gemeenschappelijke Onderneming, met inbegrip van de 
gevolgen op sociaal en werkgelegenheidsgebied alsook de impact op de markt;”

2e deel “merkt op dat de resultaten van de beoordeling voor toekomstige financiering van de 
Unie of voor de herverdeling ervan moeten worden gebruikt;”

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).
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97. Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 633, 60, 5

Ontwerpresolutie

na § 9 1 S&D HS + 593, 91, 9

so

1/HS + 681, 6, 6

§ 10 § oorspronkelijke 
tekst

2/HS + 399, 232, 62

ontwerpresolutie HS + 623, 65, 2

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
§ 10
1e deel “dringt bij de Commissie en de Rekenkamer aan op een methode om de prestaties 

nauwlettend te kunnen volgen, met het oog op de beoordeling van de toegevoegde 
waarde van de Gemeenschappelijke Onderneming, waarbij ook gekeken wordt naar 
de gevolgen op sociaal en werkgelegenheidsgebied en naar de gevolgen voor de 
markt;”

2e deel “is van mening dat de resultaten van deze beoordeling moeten meewegen bij de 
vaststelling van toekomstige financiering door de Unie of de herverdeling van 
financiering;”

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).
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98. Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - het achtste, negende, tiende en 
elfde EOF

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

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

Besluit over de kwijting

ontwerpbesluiten HS + 485, 206, 7

Ontwerpresolutie

§ 33 1S PPE HS + 497, 187, 9

§ 51 2 PPE HS + 550, 105, 38

3S PPE HS + 485, 172, 36§ 55

4 The Left, 
Verts/ALE

HS ↓

5 The Left, 
Verts/ALE

HS + 335, 327, 31

6 The Left, 
Verts/ALE

HS - 284, 359, 50

so

1/HS + 620, 59, 14

7 The Left, 
Verts/ALE

2/HS - 283, 390, 20

so

1/HS + 620, 59, 13

na § 56

8 The Left, 
Verts/ALE

2/HS - 270, 417, 5

ontwerpresolutie HS + 598, 64, 28
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Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 7
1e deel “herinnert aan zijn vaste standpunt dat de Commissie ervoor moet zorgen dat ieder 

trustfonds dat als nieuw ontwikkelingsinstrument wordt opgericht, altijd in 
overeenstemming is met de algemene strategie en de doelstellingen van het 
ontwikkelingsbeleid van de Unie, namelijk de terugdringing en uitbanning van 
armoede,”

2e deel “en er in het bijzonder op moet toezien dat de veiligheidsbelangen van de Europese 
landen de behoeften van de begunstigde bevolking niet overschaduwen; spoort de 
Commissie ertoe aan financiële steun voor EUTF-projecten die van deze algemene 
lijn afwijken, te herevalueren;”

amendement 8
1e deel “benadrukt dat het EUTF, om te kunnen voldoen aan de beleidsdoelstellingen, de 

diepere oorzaken van destabilisatie, gedwongen ontheemding en irreguliere migratie 
aan moet pakken door de weerbaarheid, economische kansen, gelijke kansen, 
veiligheid van de bevolking en menselijke en maatschappelijke ontwikkeling te 
bevorderen;”

2e deel “merkt met grote bezorgdheid op dat de EU-middelen in 2019 in toenemende mate 
werden besteed aan het helpen sluiten van grenzen, het verstrengen van migratie en 
het aandringen op de terugkeer van migranten naar Afrika, in plaats van te helpen 
deze oorzaken van destabilisatie aan te pakken;”

Diversen
De stemming over het kwijtingsbesluit geldt tevens voor de afsluiting van de rekeningen (zie 
bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

99. Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de 
agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: functioneren, 
financieel beheer en controle

Verslag: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

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

Ontwerpresolutie

1 S&D HS + 356, 326, 11

so

1/HS ↓

§ 23

§ oorspronkelijke 
tekst

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

na § 61 3 The Left HS - 188, 494, 11

§ 73 2 S&D HS + 350, 333, 10

ontwerpresolutie HS + 600, 88, 3

Verzoeken om stemming in onderdelen
Renew:
§ 23
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “waaronder fusies”
2e deel deze woorden


