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BIJLAGE
STEMMINGSUITSLAGEN

Afkortingen en tekens

+ aangenomen
- verworpen
↓ vervallen
Ing. ingetrokken
HS (..., …, ...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen voor, 

aantal stemmen tegen, onthoudingen)
ES (..., …, ...) elektronische stemming (aantal stemmen voor, 

aantal stemmen tegen, onthoudingen)
so stemming in onderdelen
as aparte stemming
am amendement
CA compromisamendement
DD desbetreffend deel
S amendement tot schrapping
= gelijkluidende amendementen
§ lid / paragraaf
art artikel
overw overweging
OR ontwerpresolutie
GOR gezamenlijke ontwerpresolutie
1/20 lage drempel (1/20 van de leden)
1/10 middelhoge drempel (1/10 van de leden)
1/5 hoge drempel (1/5 van de leden)
Geh. S geheime stemming
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1. Programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor 
de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de 
periode 2021-2027 (het "Pericles IV-programma") ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Clare Daly (A9-0164/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming

2. Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten - Kandidaat: Natasha 
Cazenave

Verslag: Irene Tinagli (A9-0137/2021) (geheime stemming (artikel 191, lid 1, van 
het Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

ontwerpbesluit Geh. S + 635, 17, 44

3. Benoeming van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen - Kandidaat: Petra 
Hielkema

Verslag: Irene Tinagli (A9-0162/2021) (geheime stemming (artikel 191, lid 1, van 
het Reglement))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

ontwerpbesluit Geh. S + 643, 6, 47
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4. Fonds voor een rechtvaardige transitie ***I

Verslag: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 105 commissie HS + 615, 35, 46

5. Herziening van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie

Verslag: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele 
stemming

HS + 668, 10, 18

6. Programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor 
de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de 
periode 2021-2027 ("Pericles IV-programma"): uitbreiding tot 
niet-deelnemende lidstaten ***

Aanbeveling: Clare Daly (A9-0165/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

goedkeuringsproce
dure

HS + 689, 3, 4

7. Overeenkomst tussen de Unie en Cuba: wijziging van de 
concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen 
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tariefcontingenten naar aanleiding van de terugtrekking van 
het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ***

Aanbeveling: Gabriel Mato (A9-0129/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

goedkeuringsproce
dure

HS + 687, 1, 8

8. Protocol bij de Euro-mediterrane Associatieovereenkomst 
tussen de EU en Tunesië (toetreding van Kroatië) ***

Aanbeveling: Michael Gahler (A9-0150/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

goedkeuringsproce
dure

HS + 608, 6, 82

9. Protocol bij de Associatieovereenkomst tussen de EU en 
Midden-Amerika (toetreding van Kroatië) ***

Aanbeveling: Karol Karski (A9-0148/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

goedkeuringsproce
dure

HS + 635, 5, 56
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10. Overeenkomst EU/VS/IJsland/Noorwegen: tijdsbeperkingen op 
regelingen voor het aanbieden van luchtvaartuigen met 
bemanning ***

Aanbeveling: Maria Grapini (A9-0125/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

goedkeuringsproce
dure

HS + 654, 30, 12

11. "Octroi de mer"-regeling in de Franse ultraperifere gebieden *

Verslag: Younous Omarjee (A9-0138/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele 
stemming

HS + 685, 5, 5

12. Het veiligstellen van de doelstellingen van de 
aanlandingsverplichting uit hoofde van artikel 15 van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid

Verslag: Søren Gade (A9-0147/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele 
stemming

HS + 624, 29, 43

13. Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde 
waarde: vrijstellingen bij invoer en bepaalde leveringen van 
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goederen en diensten met betrekking tot maatregelen van de 
Unie in het algemeen belang *

Verslag: Irene Tinagli (A9-0155/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele 
stemming

HS + 673, 3, 20

14. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2020/002 
EE/Estonia Tourism

Verslag: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021) (meerderheid van de leden van 
het Parlement vereist en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele 
stemming

HS + 659, 30, 7
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15. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds 
van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland en 
Frankrijk in verband met natuurrampen en aan Albanië, 
België, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, 
Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, 
Montenegro, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Servië, Spanje 
en Tsjechië naar aanleiding van een volksgezondheidscrisis

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele 
stemming

HS + 675, 8, 13

16. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2021: financiering 
van de COVID-19-respons, met inbegrip van verfijningen en 
actualiseringen in verband met de definitieve vaststelling van 
het meerjarig financieel kader

Verslag: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

ontwerpresolutie
(gehele tekst)

HS + 660, 32, 4

17. Het programma "Europees Solidariteitskorps" ***I

Aanbeveling voor de tweede lezing: Michaela Šojdrová (A9-0156/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming
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18. Erasmus+: het programma van de Unie voor onderwijs, 
opleiding, jeugd en sport ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Milan Zver (A9-0159/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming

19. Uitdagingen voor organisatoren van sportevenementen in de 
digitale omgeving

Verslag: Lara Wolters (A9-0139/2021) (meerderheid van de leden van het 
Parlement vereist voor de aanneming van de ontwerpresolutie)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 1 5 Verts/ALE HS - 235, 426, 33

na § 2 2 The Left HS - 166, 515, 14

3 The Left HS - 129, 553, 13

so

1/HS - 203, 346, 145

§ 10

6 Verts/ALE

2/HS - 190, 446, 59

na § 10 4 The Left HS - 132, 547, 16

§ 12 7 Verts/ALE HS - 195, 468, 32

8 Verts/ALE HS - 204, 463, 28

so

1/HS + 649, 22, 24

2/HS - 226, 446, 23

§ 17

§ oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 496, 168, 31

§ 20 9 Verts/ALE HS - 223, 457, 15

§ 21 10 Verts/ALE HS + 352, 324, 19
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 519, 144, 32

Bijlage, deel B, 
streepje 3

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS - 61, 608, 26

na overw K 1 The Left HS - 121, 565, 9

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 479, 171, 40

Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left:
amendement 6
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en om een einde te maken aan 

geoblocking binnen de Unie”
2e deel deze woorden

S&D, Renew:
§ 17
1e deel “herinnert aan de resolutie van het Parlement over de wet inzake 

digitale diensten (2020/2019(INL)), waarin de Commissie wordt 
verzocht ervoor te zorgen dat contenthostingplatforms snel 
handelen om content ontoegankelijk te maken of te verwijderen”

2e deel “die duidelijk illegaal is”
3e deel “is van mening dat er een mechanisme moet worden ingesteld in 

het kader waarvan gecertificeerde betrouwbare flaggers een rol 
spelen, in die zin dat als een gecertificeerde betrouwbare flagger 
kennisgeving doet van een illegale live-uitzending van een 
sportevenement, deze inhoud onmiddellijk wordt verwijderd of 
ontoegankelijk wordt gemaakt, waarbij de mogelijkheid om 
toepassing te geven aan een klacht- of 
schadevergoedingsmechanisme, onverlet blijft;”

Bijlage, deel B, streepje 3
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “een wettelijk vermoeden dat”
2e deel deze woorden
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20. Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal *

Verslag: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

amendementen 
van de bevoegde 

commissie - 
stemming en bloc

1-2
4-6

9-23
25-26

commissie HS + 623, 60, 13

so

1/HS + 627, 67, 2

2/HS + 595, 96, 5

3 commissie

3/HS + 593, 93, 10

amendementen 
van de bevoegde 

commissie - 
aparte stemming

24 commissie HS + 554, 130, 12

amendementen op Besluit nr. 2008/376/EG

artikel 2 – alinea 2 28 Verts/ALE, 
The Left

HS - 150, 538, 8

7 commissie HS + 558, 130, 8art 4, § 1, letter a

§ oorspronkelij
ke tekst

HS ↓

29 Verts/ALE, 
The Left

HS - 160, 521, 15art 4, § 1, letter b

8 commissie HS + 633, 46, 17

art 4, § 1, letter d 30 Verts/ALE, 
The Left

HS - 146, 532, 18

art 6, § 1 31 Verts/ALE, 
The Left

HS - 323, 356, 17

32 Verts/ALE, 
The Left

HS - 134, 546, 16

so

1/HS + 618, 73, 5

art 6, § 2, letter b

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 563, 92, 41
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Amendementen op overwegingen

na overw 6 27 Verts/ALE, 
The Left

HS - 330, 359, 7

voorstel van de Commissie HS + 529, 148, 14

Verzoeken om aparte stemming
The Left: amendement 7
Verts/ALE: amendementen 7, 8, 24; amendement 4, § 1, letter a (voorstel van 

de Commissie)

Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
amendement 6, § 2, letter b (voorstel van de Commissie)
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “afvanging” en “en 

minimalisering”
2e deel deze woorden

amendement 3
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “die afkomstig zijn van 

steenkoolafval” en “en in de chemiesector”
2e deel “die afkomstig zijn van steenkoolafval”
3e deel “en in de chemiesector”

21. De gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare 
bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden

Verslag: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 1 5 leden HS - 201, 453, 37

§ 3 6 leden HS + 420, 194, 78

so

1/HS + 619, 30, 43

§ 6 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 358, 315, 19

7 leden HS + 355, 315, 22§ 16, streepje 5

§ oorspronkelij so
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

1/HS ↓

2/HS ↓

ke tekst

3/HS ↓

§ 18 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 413, 187, 91

§ 19 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 502, 183, 6

§ 20 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 453, 200, 38

§ 24 8 leden HS - 236, 410, 44

§ 27 9 leden HS + 572, 76, 43

§ 29; 10 leden HS - 297, 360, 34

so

1/HS + 593, 76, 21

§ 52 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 352, 164, 174

so

1/HS + 563, 119, 9

§ 69 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 349, 303, 39

§ 73, inleidende 
formule

11 leden HS + 616, 56, 19

§ 73, streepje 1 12 leden HS - 304, 328, 59

13 leden HS + 324, 323, 44§ 73, streepje 3

§ oorspronkelij
ke tekst

HS ↓

14 leden HS - 295, 342, 54

so

1/HS + 511, 165, 15

§ 73, streepje 4

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS - 316, 324, 51
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 73, streepje 5 15 leden HS + 539, 110, 42

§ 73, na streepje 
5

24 leden HS - 338, 342, 11

§ 74, inleidende 
formule

16 leden HS - 279, 362, 49

§ 74, streepje 1 17 leden HS - 280, 358, 53

§ 74, streepje 3 18 leden HS + 358, 318, 15

§ 74, na streepje 
3

25 leden HS - 264, 326, 98

§ 74 § oorspronkelij
ke tekst

HS ↓

19 leden HS - 280, 373, 37

so

1/HS + 501, 176, 13

§ 75

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 375, 292, 23

§ 76 20 leden HS - 277, 363, 50

21 leden HS + 357, 254, 79

so

1/HS ↓

§ 77

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS ↓

§ 78 22 leden HS - 262, 378, 49

§ 80 23 leden HS - 233, 417, 40

so

1/HS + 603, 30, 57

visum 3 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 473, 171, 45
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na visum 4 1 leden HS + 566, 77, 45

overw G 2 leden HS + 368, 273, 49

so

1/HS + 630, 23, 37

2/HS + 451, 191, 48

overw J § oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 601, 27, 62

overw V 3 leden HS + 279, 273, 138

overw AE 4 leden HS - 258, 384, 48

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS - 255, 260, 170

Verzoeken om aparte stemming
leden: §§ 18, 19, 20, 73 streepjes 3, 74

Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
§ 6
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “waarbij voorrang moet worden 

gegeven aan op subsidies gebaseerde financiering,”
2e deel deze woorden

§ 16, streepje 5
1e deel “te streven naar de wijdverbreide en internationale juridische 

erkenning van het feit dat ontheemding en interne en externe 
migratie steeds onvermijdelijker worden als onderdeel van de 
respons op de gevolgen van de klimaatverandering; internationale 
regelingen en samenwerking voor te stellen om op migratie als 
gevolg van klimaatverandering te anticiperen en deze te beheren 
door lacunes op het gebied van bescherming te dichten door 
migratie als gevolg van klimaatverandering te erkennen”

2e deel “als rechtsgrondslag voor het verlenen van asiel en door te 
voorzien in veilige, legale migratietrajecten of humanitaire 
corridors voor mensen die zich vanwege plotselinge of traag op 
gang komende rampen gedwongen zien te vluchten, alsook”

3e deel “door, als laatste redmiddel, vast te stellen welke 
gemeenschappen een bijzonder hoog risico lopen ontheemd te 
raken, teneinde te anticiperen en voorbereid te zijn op hun 
geplande herplaatsing;”

§ 52
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en te verplichten”
2e deel deze woorden
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§ 69
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “dat” (tweede vermelding) en 

“prioriteit krijgen”
2e deel deze woorden

§ 73, streepje 4
1e deel “verzoekt de EU en de lidstaten bescherming te bieden aan 

mensen die gedwongen worden een land te ontvluchten dat ten 
gevolge van de klimaatverandering gedeeltelijk of volledig 
onbewoonbaar aan het worden is of is geworden,”

2e deel “met name door de afgifte van humanitaire visa of door het 
verlenen van tijdelijke of langdurige toelating en het nemen van 
maatregelen ter voorkoming van staatloosheid;”

§ 75
1e deel “herinnert eraan dat de klimaatverandering een grote 

risicoverhogende factor voor conflicten, droogte, hongersnood en 
migratie vormt; verzoekt de Commissie de milieufactoren achter 
de migratie aan te pakken en het mondiaal pact inzake veilige, 
ordelijke en reguliere migratie (GCM) en het mondiaal pact inzake 
vluchtelingen (GCR) volledig uit te voeren in het kader van de 
hervorming van het migratie- en asielbeleid van de EU teneinde 
mensen die ontheemd zijn geraakt door de gevolgen van de 
klimaatverandering en rampen, te beschermen en de 
onderliggende oorzaken van de met de klimaatverandering 
verband houdende ontheemding aan te pakken; benadrukt dat in 
het GCM opnieuw wordt gewezen op de noodzaak om de oorzaken 
van de klimaatverandering aan te pakken en ondersteuning te 
bieden voor aanpassing in ontwikkelingslanden van herkomst 
middels een passende toewijzing van middelen voor het helpen 
creëren van waardige levens- en arbeidsomstandigheden, opdat 
mensen niet gedwongen zijn hun huis en haard te verlaten; 
verzoekt de Commissie robuuste gegevens te verzamelen en te 
analyseren, en gezamenlijke analyses en het delen van informatie 
met relevante deskundigen en internationale organisaties te 
versterken, zoals de IPCC, het platform voor ontheemding door 
rampen, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), de Hoge 
Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen 
(UNHCR) en andere,”

2e deel “teneinde een mededeling over door het klimaat veroorzaakte 
ontheemding op te stellen, met inbegrip van duidelijke juridische 
definities;”

§ 77
1e deel gehele tekst zonder het woorddeel: "vluchtelingen-”
2e deel dit woorddeel

visum 3
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het mondiale pact inzake 

migratie van de VN van 2018”
2e deel deze woorden
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overw J
1e deel “overwegende dat bossen van essentieel belang zijn voor 

koolstofopslag; overwegende dat de bescherming van de rechten 
en bestaansmiddelen van inheemse en lokale gemeenschappen 
die in bossen wonen, gepaard gaat met bosbehoud; overwegende 
dat inheemse volkeren en lokale gemeenschappen een wezenlijke 
rol spelen bij het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en 
het behoud van biodiversiteit;”

2e deel “overwegende dat uit een verslag van de speciale rapporteur van 
de VN voor de rechten van inheemse volkeren is gebleken dat de 
teelt van grondstoffen voor de productie van biobrandstof zoals 
palmolie en de bouw van grote stuwdammen dreigen in te druisen 
tegen de bescherming van de rechten en bestaansmiddelen van 
deze gemeenschappen en een einde dreigen te maken aan de 
doorlopende, efficiënte koolstofopslag door bossen met 
biodiversiteit;”

3e deel “overwegende dat de IPCC verwacht dat het maximale 
vangstpotentieel van de visserij voor het einde van deze eeuw met 
meer dan 20 % zal afnemen als gevolg van de klimaatverandering, 
hetgeen een ernstige bedreiging vormt voor lokale 
visserijgemeenschappen en voor de eiwitvoorziening van 
ondervoede bevolkingsgroepen; overwegende dat de biomassa aan 
vis in een scenario met ongewijzigd beleid in sommige tropische 
gebieden voor 2100 naar verwachting met 30 tot 40 % zal 
afnemen als gevolg van de klimaatverandering; overwegende dat 
de landen in deze gebieden sterk afhankelijk zijn van de visserij, 
maar niet over de sociale en financiële middelen beschikken om 
zich aan te passen en zich voor te bereiden op de toekomst;”

22. Artificiële intelligentie in het onderwijs en in de culturele en 
audiovisuele sector

Verslag: Sabine Verheyen (A9-0127/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele 
stemming

HS + 623, 12, 61

23. Programma Creatief Europa ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Massimiliano Smeriglio (A9-0161/2021) 
(meerderheid van de leden van het Parlement vereist voor wijziging of 
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verwerping van het standpunt van de Raad)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

art 3, § 5, letter b § oorspronkelij
ke tekst

HS + 575, 88, 33

art 16, § 4 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 553, 108, 35

so

1/HS + 667, 18, 11

art 18 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 544, 89, 63

so

1/HS + 673, 14, 9

Bijlage I, 
Afdeling 1 
Onderdeel 

cultuur, 
Horizontale 

acties, punt f)

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 550, 113, 33

Bijlage I, 
Afdeling 2 

Onderdeel media, 
punt n)

§ oorspronkelij
ke tekst

HS + 585, 76, 35

Bijlage I, 
Afdeling 3 

Sectoroverschrijd
end onderdeel, 

horizontale 
activiteiten, punt 

d)

§ oorspronkelij
ke tekst

HS + 586, 73, 37

so

1/HS + 648, 4, 44

Bijlage II, 
Indicatoren, 
Onderdeel 

cultuur, alinea 2

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 590, 102, 4

so

1/HS + 674, 4, 18

Bijlage II, 
Indicatoren, 

Onderdeel media, 
alinea 2

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 590, 101, 5

soBijlage II, 
Indicatoren, 

Sectoroverschrijd

§ oorspronkelij
ke tekst

1/HS + 674, 6, 16
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

end onderdeel, 
alinea 3 2/HS + 590, 101, 5

overw 26 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 547, 100, 49

so

1/HS + 675, 4, 16

overw 46 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 546, 115, 35

Verzoeken om aparte stemming
ECR: overw 26; art 3, § 5, letter b; art 16, § 4; Bijlage I, Afdeling 2. 

Onderdeel media, punt n); Bijlage I, Afdeling 3. 
Sectoroverschrijdend onderdeel, horizontale activiteiten, punt d)

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
overw 46
1e deel Impact, kwaliteit en efficiëntie bij de implementatie van de 

projecten in het kader van het programma moeten de belangrijkste 
evaluatiecriteria van de projecten in kwestie zijn. Rekening 
houdend met de technische deskundigheid die vereist is om 
voorstellen in het kader van specifieke acties van het programma 
te kunnen beoordelen, kunnen leden van comités ter beoordeling 
van dergelijke voorstellen (“evaluatiecomités”) externe 
deskundigen zijn. Bij de selectie van de externe deskundigen moet 
terdege rekening worden gehouden met hun professionele 
achtergrond”

2e deel “en het genderevenwicht van het betreffende comité.”

artikel 18
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “van evenwicht tussen vrouwen 

en mannen,”
2e deel deze woorden

Bijlage I, Afdeling 1. Onderdeel cultuur, Horizontale acties, punt f)
1e deel “beleidsontwikkeling, -samenwerking en -uitvoering op het gebied 

van cultuur,”
2e deel “onder meer door verstrekking van gegevens en de uitwisseling 

van beste praktijken, proefprojecten en stimulansen ter 
bevordering van gendergelijkheid.”

Bijlage II, Indicatoren, Onderdeel cultuur, alinea 2
1e deel “Het aantal kunstenaars en actoren in de culturele en creatieve 

sectoren die dankzij steun uit het programma over nationale 
grenzen heen zijn verhuisd, met indicatie van het land van 
herkomst”

2e deel “en het aandeel vrouwen”
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Bijlage II, Indicatoren, Onderdeel media, alinea 2
1e deel “Het aantal deelnemers aan door het programma ondersteunde 

leeractiviteiten die van mening zijn dat zij hun competenties 
hebben verbeterd en hun inzetbaarheid hebben vergroot,”

2e deel “met indicatie van het aandeel vrouwen”

Bijlage II, Indicatoren, Sectoroverschrijdend onderdeel, alinea 3
1e deel “Het aantal deelnemers aan acties inzake het “lab voor creatieve 

innovatie” en grensoverschrijdende acties die de sector van de 
nieuwsmedia ondersteunen,”

2e deel “met indicatie van het aandeel vrouwen.”

24. Een Europese strategie inzake geïntegreerde 
energiesystemen

Verslag: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 2 6 ECR HS - 340, 348, 8

§ 3 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 561, 114, 21

so

1/HS + 620, 64, 11

§ 11 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 399, 285, 12

so

1/HS + 669, 21, 6

2/HS + 569, 72, 54

3/HS + 568, 74, 54

§ 12 § oorspronkelij
ke tekst

4/HS + 596, 96, 4

§ 13 1 The Left HS - 151, 525, 20

so

1/HS + 623, 15, 57

2/HS + 556, 131, 9

§ 14 § oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 537, 102, 57
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 617, 43, 35

§ 15 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 549, 83, 64

so

1/HS + 645, 42, 8

§ 16 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 550, 131, 14

so

1/HS + 648, 42, 6

2/HS + 582, 104, 10

§ 18 § oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 592, 50, 54

2 The Left HS - 147, 533, 15

so

1/HS + 559, 69, 67

2/HS + 512, 65, 118

§ 20

§ oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 371, 288, 36

so

1/HS + 598, 57, 41

2/HS + 514, 174, 8

§ 21 § oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 422, 263, 11

so

1/HS + 632, 26, 38

2/HS + 443, 187, 66

3/HS + 558, 130, 8

§ 22 § oorspronkelij
ke tekst

4/HS + 548, 90, 58
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 24 7 ECR HS - 271, 384, 40

na § 24 8 ECR HS - 274, 375, 42

§ 30 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 671, 18, 7

so

1/HS + 606, 46, 44

§ 34 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 604, 52, 40

so

1/HS + 608, 21, 67

§ 37 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 545, 57, 94

na  § 37, subtitel 9 ECR HS + 370, 248, 78

so

1/HS + 568, 30, 98

2/HS + 551, 88, 57

3/HS + 531, 139, 25

4/HS + 494, 196, 6

§ 38 § oorspronkelij
ke tekst

5/HS + 398, 280, 18

§ 39 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 535, 119, 42

na § 41 10 ECR HS - 323, 352, 21

na visum 38 3 ECR HS - 260, 401, 34

so

1/HS + 620, 68, 7

overw B § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 367, 315, 14

4 ECR HS - 257, 405, 31na overw D

5 ECR HS - 254, 405, 35
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

overw G § oorspronkelij
ke tekst

HS + 557, 127, 12

so

1/HS + 647, 11, 38

overw K § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 576, 79, 41

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 542, 111, 42

Verzoeken om aparte stemming
The Left: § 3
ID: overw G §§ 30, 39

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
overw B
1e deel “overwegende dat de Commissie als gemeenschappelijke 

doelstelling heeft voorgesteld om de broeikasgasemissies tegen 
2030 met ten minste 55 % te verminderen”

2e deel “en dat het Parlement zijn goedkeuring heeft gehecht aan de 
doelstelling om de broeikasgasemissies tegen 2030 met 60 % te 
verminderen;”

The Left:
§ 21
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “neemt nota van het voorstel van 

de Commissie om in het kader van het industrieel platform schone 
energie een jaarlijks Europees CCUS-forum te organiseren om de 
opties voor het stimuleren van dergelijke projecten verder te 
bestuderen;” en “bijvoorbeeld door middel van duurzaam 
bosbeheer;”

2e deel “neemt nota van het voorstel van de Commissie om in het kader 
van het industrieel platform schone energie een jaarlijks Europees 
CCUS-forum te organiseren om de opties voor het stimuleren van 
dergelijke projecten verder te bestuderen;”

3e deel “bijvoorbeeld door middel van duurzaam bosbeheer;”

ECR:
§ 16
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “onderstreept dat de beginselen 

van emissiereductie, digitalisering en integratie van 
energiesystemen moeten worden verankerd in de doelstellingen 
van de verordening en het tienjarenplan voor netwerkontwikkeling, 
alsook een planning op langere termijn die is afgestemd op de 
doelstelling van klimaatneutraliteit, teneinde onder meer 
gestrande kosten te vermijden;”

2e deel deze woorden
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ID:
overw K
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “beoogt de kosten voor de 

Europese burgers, overheden en bedrijven binnen realistische 
grenzen te houden en”

2e deel deze woorden

§ 15
1e deel “is ingenomen met de publicatie van de nieuwe EU-strategie voor 

hernieuwbare offshore-energie; benadrukt dat de snelle 
ontwikkeling van offshore-energie-eilanden van cruciaal belang is 
om de doelstelling inzake hernieuwbare-energiecapaciteit tegen 
2030 te verwezenlijken; is van mening dat deze strategie een kans 
biedt om de opwekking van hernieuwbare energie op te voeren, 
het directe gebruik van elektriciteit te verhogen en indirecte 
elektrificatie, bijvoorbeeld met waterstof en synthetische 
brandstoffen, te bevorderen;”

2e deel vraagt daarom om een algehele herziening van de EU‑wetgeving 
inzake energie-infrastructuur en een gerichte herziening van de 
desbetreffende richtsnoeren inzake staatssteun, teneinde de 
ontplooiing van alle hernieuwbare energiebronnen te bevorderen; 
wijst op het potentieel dat een verdere benutting van zonne-
energie op distributieniveau biedt voor de burgers, de industrie en 
de overheidssector; verzoekt de lidstaten de 
vergunningsprocedures te vereenvoudigen en administratieve 
belemmeringen voor de productie van hernieuwbare energie weg 
te nemen;

§ 18
1e deel “is ingenomen met de vaststelling van de strategie inzake een 

renovatiegolf voor Europa, die de invoering van energie- en 
hulpbronnenefficiëntiemaatregelen en een hogere penetratie van 
hernieuwbare energiebronnen in gebouwen in de hele EU zal 
bespoedigen; verzoekt de Commissie en de lidstaten rekening te 
houden met de synergieën tussen de energie- en de bouwsector 
om klimaatneutraliteit te bewerkstelligen;” zonder de woorden: 
“die de invoering van energie- en 
hulpbronnenefficiëntiemaatregelen en een hogere penetratie van 
hernieuwbare energiebronnen in gebouwen in de hele EU zal 
bespoedigen;”

2e deel “die de invoering van energie- en 
hulpbronnenefficiëntiemaatregelen en een hogere penetratie van 
hernieuwbare energiebronnen in gebouwen in de hele EU zal 
bespoedigen;”

3e deel “benadrukt dat de renovatie van het bestaande gebouwenbestand 
een aanvulling zal vormen op het koolstofvrij maken van de 
energieproductie;”

§ 34
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1e deel “wijst op de rol die elektrische mobiliteit kan spelen als vorm van 
slimme integratie van de energie- en de vervoerssector door het 
ontsluiten van flexibiliteitscapaciteiten; benadrukt dat de 
elektrificatie van de vervoerssector de strategische autonomie van 
de Unie op energiegebied kan vergroten door de behoefte aan 
geïmporteerde fossiele brandstoffen te verminderen;”

2e deel “onderstreept het opslag- en flexibiliteitspotentieel van de uitrol 
van technologieën om voertuigen in het netwerk te integreren, en 
merkt op dat daarvoor de interoperabiliteit tussen 
energiesystemen en elektrische voertuigen nodig is;”

§ 37
1e deel “wijst nogmaals op de cruciale rol die het Agentschap van de 

Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators 
speelt bij de integratie van het energiesysteem en de uitvoering 
van de energiewetgeving van de EU;”

2e deel “verzoekt de Commissie en lidstaten ervoor te zorgen dat het 
agentschap over voldoende middelen beschikt om zijn taken uit te 
voeren;”
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Verts/ALE:
§ 11
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “van hergebruik van afval, met 

name energie en” en “vestigt de aandacht op de duurzame 
productie van energie uit landbouw, voedselconsumptie en 
bosbouw;”

2e deel deze woorden

ECR, ID:
§ 12
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “is verheugd dat 

stadsverwarmings- en koelingsnetwerken in aanmerking zullen 
komen voor financiering in het kader van de herziene verordening 
betreffende de Connecting Europe Facility en vraagt dat ze worden 
opgenomen als potentiële projecten van gemeenschappelijk belang 
in het kader van de TEN-E-verordening”, “vraagt de Commissie 
voorts om bij de opstelling van de tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen voor zowel het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit (ENTSB-E) als 
het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor gas 
(ENTSB-G) rekening te houden met warmte-infrastructuur en 
warmteopslag;” en “neemt met bezorgdheid nota van het lage 
vervangingspercentage van oude en inefficiënte 
verwarmingssystemen;”

2e deel “is verheugd dat stadsverwarmings- en koelingsnetwerken in 
aanmerking zullen komen voor financiering in het kader van de 
herziene verordening betreffende de Connecting Europe Facility en 
vraagt dat ze worden opgenomen als potentiële projecten van 
gemeenschappelijk belang in het kader van de TEN-E-verordening”

3e deel “vraagt de Commissie voorts om bij de opstelling van de tienjarige 
netwerkontwikkelingsplannen voor zowel het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit (ENTSB-E) als 
het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor gas 
(ENTSB-G) rekening te houden met warmte-infrastructuur en 
warmteopslag;”

4e deel “neemt met bezorgdheid nota van het lage vervangingspercentage 
van oude en inefficiënte verwarmingssystemen;”
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§ 38
1e deel “herinnert eraan dat het optreden van de Unie op energiegebied in 

de eerste plaats tot doel heeft de goede werking van de markt te 
waarborgen, rekening houdend met de noodzaak om het milieu in 
stand te houden en te verbeteren; verzoekt de Commissie de 
nodige maatregelen te nemen om de goede werking van de 
energiemarkten te waarborgen, te zorgen voor de volledige 
uitvoering van het acquis voor de interne energiemarkt, met 
inbegrip van het pakket schone energie, de consumentenrechten 
in de gas- en de stadsverwarmingssector af te stemmen op die van 
de elektriciteitsconsumenten, en hen te helpen bij te dragen aan 
het koolstofvrij maken van de economie; benadrukt hoe belangrijk 
het is om klanten naar de meest energie-efficiënte en 
kosteneffectieve decarbonisatieoptie te leiden aan de hand van 
prijzen die een correcte afspiegeling zijn van alle kosten van de 
gebruikte energiedrager; is ingenomen met het initiatief om 
Richtlijn 2003/96/EG betreffende de belasting van 
energieproducten te herzien en om te vormen tot een instrument 
waarmee het belastingbeleid wordt afgestemd op de energie- en 
klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten de klimaatdoelstellingen in deze richtlijn te 
integreren; toepassingsgebied van de richtlijn moet worden herzien 
en dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen fossiele 
gassen, koolstofarme gassen en hernieuwbare gassen om de 
ontwikkeling van duurzame alternatieven te stimuleren; verzoekt 
de lidstaten onnodige belastingen en heffingen af te schaffen zodat 
de belastingheffing wordt geharmoniseerd, schone en innovatieve 
technologieën te bevorderen en voor concurrerende energiekosten 
in Europa te zorgen;” zonder de woorden: “benadrukt hoe 
belangrijk het is om klanten naar de meest energie-efficiënte en 
kosteneffectieve decarbonisatieoptie te leiden aan de hand van 
prijzen die een correcte afspiegeling zijn van alle kosten van de 
gebruikte energiedrager;”, “is ingenomen met het initiatief om 
Richtlijn 2003/96/EG betreffende de belasting van 
energieproducten te herzien en om te vormen tot een instrument 
waarmee het belastingbeleid wordt afgestemd op de energie- en 
klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten de klimaatdoelstellingen in deze richtlijn te 
integreren;” en “de belastingheffing wordt geharmoniseerd, 
schone en innovatieve technologieën te bevorderen en”

2e deel “benadrukt hoe belangrijk het is om klanten naar de meest 
energie-efficiënte en kosteneffectieve decarbonisatieoptie te leiden 
aan de hand van prijzen die een correcte afspiegeling zijn van alle 
kosten van de gebruikte energiedrager;”

3e deel “is ingenomen met het initiatief om Richtlijn 2003/96/EG 
betreffende de belasting van energieproducten te herzien en om te 
vormen tot een instrument waarmee het belastingbeleid wordt 
afgestemd op de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030 en 
2050; verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
klimaatdoelstellingen in deze richtlijn te integreren;”

4e deel “de belastingheffing wordt geharmoniseerd, schone en innovatieve 
technologieën te bevorderen en”
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5e deel “verzoekt de lidstaten werk te maken van de geleidelijke 
afschaffing van alle directe en indirecte subsidies voor fossiele 
brandstoffen;”

The Left, ID:
§ 14
1e deel “wijst nogmaals op het belang van het vooraf beoordelen van en 

anticiperen op de behoefte aan energie-efficiëntiemaatregelen, 
systeemintegratie of nieuwe infrastructuur voor de productie, 
interconnectiviteit, transmissie, distributie, opslag en omzetting 
van energie, teneinde het gebruik van de bestaande energie-
infrastructuur in een klimaatneutrale economie te optimaliseren, 
de economische, ecologische en sociale levensvatbaarheid en de 
kostenefficiëntie ervan te waarborgen en zowel lock-ineffecten als 
gestrande activa te voorkomen;”

2e deel “onderstreept hoe belangrijk het is het beginsel van 
technologieneutraliteit in acht te nemen bij de technologieën die 
nodig zijn om klimaatneutraliteit te bereiken, aangezien sommige 
van de technologieën die in de nabije toekomst nodig zullen zijn, 
nog investeringen in onderzoek en ontwikkeling vergen;”

3e deel “eist dat bij elk infrastructuurproject voordat het wordt uitgevoerd, 
in een alternatief scenario wordt voorzien dat is gebaseerd op 
vermindering van de vraag en/of sectorintegratie;”

§ 22
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “op basis van het beginsel van 

technologieneutraliteit tussen de technologieën die nodig zijn om 
klimaatneutraliteit te bewerkstelligen”, “in de eerste plaats door 
elektrificatie” en “en de infrastructuur voor alternatieve 
brandstoffen”

2e deel “op basis van het beginsel van technologieneutraliteit tussen de 
technologieën die nodig zijn om klimaatneutraliteit te 
bewerkstelligen”

3e deel “in de eerste plaats door elektrificatie”
4e deel “en de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen”

PPE, ID:
§ 20
1e deel “is ingenomen met de goedkeuring van de Europese 

waterstofstrategie;”
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2e deel “onderstreept dat prioriteit moet worden gegeven aan de 
totstandbrenging van een bevoorradingsketen voor duurzame 
waterstof in Europa, teneinde pioniersvoordelen, het 
concurrentievermogen van de industrie en de zekerheid van de 
energievoorziening te bevorderen; is ervan overtuigd dat 
hernieuwbare en koolstofarme waterstof kan helpen bij het 
verminderen van hardnekkige emissies zoals die van industriële 
processen en zwaar vervoer, waar directe elektrificatie wegens een 
lage kostenefficiëntie of om technische, sociale of ecologische 
redenen wellicht slechts in beperkte mate uitkomst biedt; herinnert 
aan de noodzaak om de bestaande waterstofproductie sneller 
koolstofvrij te maken; steunt de lancering van belangrijk projecten 
van gemeenschappelijk Europees belang op het gebied van 
waterstof; verzoekt de Commissie een alomvattend classificatie- en 
certificeringskader voor gasvormige dragers te ontwikkelen op 
basis van de broeikasgasemissiereducties gedurende de volledige 
levenscyclus en duurzaamheidscriteria, in overeenstemming met 
de aanpak van Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van 
hernieuwbare energie; benadrukt dat een dergelijke classificatie 
van het grootste belang is voor marktdeelnemers, autoriteiten en 
consumenten; onderstreept dat er een robuust kader en een 
passende referentiewaarde moeten worden ontwikkeld om ervoor 
te zorgen dat er voldoende extra capaciteit voor de opwekking van 
hernieuwbare energie wordt ingezet in verhouding tot de behoefte 
aan hernieuwbare waterstof; verzoekt de Commissie in haar 
komende wetgevingsvoorstellen rekening te houden met deze 
diverse behoeften; verzoekt de Commissie te zorgen voor eerlijke 
en doeltreffende concurrentie tussen geïmporteerde waterstof van 
internationale partners en in de EU geproduceerde waterstof;” 
zonder de woorden: “en een passende referentiewaarde”

3e deel deze woorden

25. Een Europese waterstofstrategie

Verslag: Jens Geier (A9-0116/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

11 ID HS - 307, 376, 10§ 1

29 ECR HS - 267, 358, 69

so

1/HS + 657, 26, 12

§ 3 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 540, 139, 16
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

30 ECR HS - 264, 389, 42

23 PPE HS - 290, 387, 18

12 ID HS - 310, 376, 7

8 Verts/ALE HS - 151, 530, 13

§ 4

28 leden HS - 286, 341, 65

so

1/HS + 680, 9, 6

§ 5 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 369, 316, 10

§ 6 13 ID HS - 292, 381, 20

§ 8 1 Renew HS - 228, 443, 23

§ 9 14=
31=

ID
ECR

HS - 308, 371, 16

§ 10 24=
32=

PPE
ECR

HS - 343, 343, 9

15 ID HS - 307, 374, 12

33 ECR HS - 268, 362, 65

so

1/HS + 634, 10, 50

2/HS - 302, 381, 12

3/HS + 392, 295, 8

§ 11

§ oorspronkelij
ke tekst

4/HS + 377, 302, 16

25 PPE HS - 291, 345, 59

16 ID HS - 311, 374, 8

so

1/HS + 679, 7, 9

§ 12

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 361, 309, 25
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

34 ECR HS - 329, 357, 9§ 15

17=
26=

ID
PPE

HS - 335, 349, 11

6 Verts/ALE HS - 144, 530, 20

4 The Left HS - 58, 624, 12

18 ID HS - 310, 375, 8

35 ECR HS - 312, 373, 10

so

1/HS + 609, 28, 58

2/HS + 514, 171, 10

3/HS + 471, 203, 21

§ 18

§ oorspronkelij
ke tekst

4/HS + 426, 259, 10

so

1/HS - 338, 347, 10

36 ECR

2/HS + 409, 266, 20

§ 19

19 ID HS ↓

§ 20 37 ECR HS - 312, 369, 14

so

1/HS + 626, 61, 8

§ 21 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 552, 83, 60

so

1/HS + 593, 78, 24

§ 23 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 394, 236, 65

20 ID HS - 302, 383, 8

38 ECR HS - 322, 365, 8

§ 36

§ oorspronkelij so
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

1/HS + 626, 59, 10ke tekst

2/HS + 435, 248, 12

2 Renew HS - 61, 561, 72

5 The Left HS - 145, 540, 10

39 ECR HS - 310, 374, 10

so

1/HS + 604, 82, 9

§ 40

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 528, 155, 12

so

1/HS + 664, 23, 8

§ 42 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 480, 205, 10

7 Verts/ALE HS - 119, 522, 53

so

1/HS + 607, 79, 8

2/HS + 526, 157, 12

§ 44

§ oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 535, 134, 26

40 ECR HS - 281, 355, 59§ 51

21 ID HS - 248, 373, 72

22 ID HS - 311, 374, 7

so

1/HS + 635, 16, 44

2/HS + 434, 253, 8

§ 52

§ oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 422, 264, 9

so

1/HS + 616, 27, 52

§ 53 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 385, 302, 8
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

3/HS + 376, 310, 9

4/HS + 371, 306, 18

§ 63 27 PPE HS - 321, 361, 13

na visum 21 9 ID HS - 298, 371, 23

10 ID HS - 285, 386, 21

so

1/HS + 612, 77, 6

overw B

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 364, 317, 14

overw C § oorspronkelij
ke tekst

HS + 452, 223, 20

so

1/HS + 611, 22, 62

overw E § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 382, 247, 66

overw F 3 The Left HS - 62, 615, 18

so

1/HS + 666, 21, 8

overw P § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 610, 78, 7

overw V § oorspronkelij
ke tekst

HS + 631, 7, 56

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 411, 135, 149

Verzoeken om aparte stemming
ID: overw C, V

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 36
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1e deel “moedigt de Commissie en de lidstaten aan een wetenschappelijk 
onderbouwde beoordeling te maken van de mogelijkheid om 
bestaande gaspijpleidingen te herbestemmen voor het vervoer van 
zuivere waterstof en de ondergrondse opslag van waterstof, 
rekening houdend met diverse factoren, zoals een kosten-
batenanalyse vanuit zowel technisch-economisch als 
regelgevingsperspectief, algemene systeemintegratie en 
kostenefficiëntie op lange termijn; merkt op dat het herbestemmen 
van op de juiste locatie gelegen gasinfrastructuur die reeds bestaat 
of in ontwikkeling is, de kostenefficiëntie kan maximaliseren, de 
kosten van land- en hulpbronnengebruik en investeringskosten zo 
klein mogelijk kan houden en de sociale gevolgen tot een minimum 
kan beperken; onderstreept dat de herbestemming van 
gasinfrastructuur relevant kan zijn voor het gebruik van waterstof 
in de prioritaire sectoren van emissie-intensieve industrieën, met 
inbegrip van verbindingen tussen industrieterreinen en 
multimodale vervoercentra, rekening houdend met de noodzaak 
om waterstof met de meest efficiënte middelen te vervoeren; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan ervoor te zorgen 
dat eventuele toekomstige gasinfrastructuur compatibel is met 
zuivere waterstof; verzoekt de Commissie na te gaan waar 
momenteel waterstofbijmenging wordt gebruikt en een 
wetenschappelijke beoordeling te maken van haar vraag naar 
oplossingen die voorzien in aantoonbare behoeften aan industriële 
waterstof,”

2e deel “alsook van de voor- en nadelen ervan, teneinde de 
infrastructuurbehoeften in kaart te brengen en gestrande activa te 
vermijden;”

§ 53
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “zich” (eerste vermelding), 

“richten op de ontwikkeling van hernieuwbare waterstof en”, 
“hernieuwbare” (tweede vermelding) en “en moet worden 
ondersteund door een onafhankelijk orgaan van wetenschappelijke 
deskundigen, en erop gericht moet zijn de overgangstrajecten vast 
te stellen en sturing te bieden voor de behoefte aan waterstof;”

2e deel “zich” (eerste vermelding) en “richten op de ontwikkeling van 
hernieuwbare waterstof en”

3e deel “hernieuwbare” (tweede vermelding)
4e deel “en moet worden ondersteund door een onafhankelijk orgaan van 

wetenschappelijke deskundigen, en erop gericht moet zijn de 
overgangstrajecten vast te stellen en sturing te bieden voor de 
behoefte aan waterstof;”

The Left:
§ 3
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1e deel “onderstreept hoe belangrijk een veerkrachtig en klimaatneutraal 
energiesysteem is dat gebaseerd is op de beginselen energie-
efficiëntie, kostenefficiëntie, betaalbaarheid en 
voorzieningszekerheid; benadrukt dat energiebehoud en het 
beginsel “energie-efficiëntie eerst” de boventoon moeten voeren, 
maar niet in de weg mogen staan van de ontwikkeling van 
innovatieve proef- en demonstratieprojecten; merkt op dat directe 
elektrificatie uit hernieuwbare bronnen kosten-, hulpbronnen- en 
energie-efficiënter is dan waterstof, maar merkt tevens op dat 
factoren als voorzieningszekerheid, technische haalbaarheid en 
energiesystemen in aanmerking moeten worden genomen als 
wordt bepaald hoe een sector koolstofvrij moet worden gemaakt;”

2e deel “wijst in dit verband op het belang van het beginsel van 
technologieneutraliteit voor de verwezenlijking van een 
klimaatneutrale EU;”

ECR:
§ 5
1e deel gehele tekst zonder het woord: “hernieuwbare”
2e deel dit woord

§ 12
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “merkt op dat het huidige 

systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen tot nu toe niet heeft geleid tot toereikende 
investeringen in extra capaciteit;”

2e deel deze woorden

§ 42
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de Commissie na te 

gaan of staal dat met hernieuwbare waterstof is geproduceerd, kan 
worden erkend als een positieve bijdrage aan de verwezenlijking 
van de voor het gehele wagenpark geldende CO2-
emissiereductiedoelstellingen;”

2e deel deze woorden

§ 52
1e deel gehele tekst zonder het woord: “hernieuwbare” en “schone” 

(tweede vermelding)
2e deel “hernieuwbare”
3e deel “schone” (tweede vermelding)

ID:
overw E
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “om fossiele brandstoffen zo snel 

mogelijk af te bouwen en het concurrentievermogen van de 
industrie in de EU te waarborgen;”

2e deel deze woorden
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overw P
1e deel “overwegende dat elektrische auto’s met accu’s het potentieel 

hebben om een aanzienlijk deel van de markt voor personenauto’s 
over te nemen;”

2e deel “overwegende dat de sector zwaar vervoer moeilijk koolstofvrij te 
maken is aangezien de mogelijkheden voor directe elektrificatie 
beperkt zijn vanwege de lage kostenefficiëntie en om technische 
redenen; overwegende dat accu’s praktische problemen met zich 
meebrengen bij zware bedrijfsvoertuigen, treinen op niet-
geëlektrificeerde spoorlijnen, vrachtschepen en vliegtuigen, en 
overwegende dat hierdoor mogelijkheden ontstaan voor andere 
energiedragers zoals waterstof, aangezien grote hoeveelheden 
daarvan aan boord van een voertuig of vaartuig kunnen worden 
opgeslagen, en het indien nodig snel kan worden bijgetankt en 
alleen water uitstoot;”

§ 21
1e deel “onderstreept dat een waterstofeconomie aanzienlijke extra 

hoeveelheden betaalbare hernieuwbare energie en de 
bijbehorende infrastructuur vereist voor de productie van 
hernieuwbare energie en het vervoer ervan naar 
waterstofproductielocaties en van de geproduceerde waterstof 
naar de eindgebruikers;”

2e deel “verzoekt de Commissie en de lidstaten een begin te maken met 
de uitrol van voldoende aanvullende capaciteit voor hernieuwbare 
energie om te voorzien in het elektrificatieproces en de productie 
van hernieuwbare waterstof, onder meer door de 
vergunningsprocedures te vereenvoudigen, en 
grensoverschrijdende partnerschappen te ontwikkelen op basis van 
de mogelijkheden van verschillende regio’s om hernieuwbare 
energie en hernieuwbare waterstof te produceren;”
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§ 23
1e deel “dringt aan op de herziening van de energiebelastingrichtlijn; 

verzoekt de lidstaten te overwegen de belastingen en heffingen op 
hernieuwbare energie in de hele EU zo nodig te verlagen, dubbele 
heffing van belastingen en heffingen op elektriciteit uit 
waterstoffaciliteiten, die een belemmering vormen voor de verdere 
uitrol van waterstof, weg te nemen, de financiële stimulansen voor 
de productie van hernieuwbare energie te vergroten,”

2e deel “en tegelijkertijd verder te werken aan de geleidelijke afschaffing 
van subsidies voor fossiele brandstoffen, evenals belasting- en 
heffingsvrijstellingen;”

Verts/ALE:
amendement 36
1e deel “benadrukt hoe belangrijk het is om de productie van fossiele 

waterstof koolstofvrij te maken, waarbij de nadruk moet liggen op 
de schoonste technologieën wat betreft duurzaamheid en 
broeikasgasemissies; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op 
aan een begin te maken met het zorgvuldig plannen van deze 
transitie, zodat de productie van fossiele waterstof snel en 
voorspelbaar zal afnemen en wordt voorkomen dat de levensduur 
van op fossiele brandstoffen gebaseerde productiefaciliteiten wordt 
verlengd;”

2e deel “merkt op dat een aantal op fossiele brandstoffen gebaseerde 
locaties voor de productie van waterstof zich in gebieden met een 
rechtvaardige transitie bevindt, en benadrukt dat doeltreffende 
steunmaatregelen gericht moeten zijn op het koolstofvrij maken 
van de bestaande waterstofproductie op basis van fossiele 
brandstoffen; hamert erop dat maatregelen die gericht zijn op de 
ontwikkeling van een Europese waterstofeconomie niet mogen 
leiden tot de sluiting van deze productielocaties, maar tot de 
modernisering en verdere ontwikkeling ervan, wat de regio’s ten 
goede komt doordat ze zorgen voor een lokaal geproduceerde 
duurzame energiedrager, de reductie van broeikasgasemissies 
bevorderen en bijdragen aan bijscholing en de verdere 
inzetbaarheid van de lokale arbeidskrachten;”

PPE, ECR:
overw B
1e deel “overwegende dat de Commissie heeft voorgesteld om de EU-

doelstelling om de broeikasgasemissies uiterlijk in 2030 met ten 
minste 55 % te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990,”

2e deel “en overwegende dat het Parlement zijn goedkeuring heeft 
gehecht aan de doelstelling om de broeikasgasemissies uiterlijk in 
2030 met 60 % te verminderen ten opzichte van 1990;”

PPE, Verts/ALE:
§ 11
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “in het kader van de herziening 

van de richtlijn hernieuwbare energie”, “met robuuste en 
transparante duurzaamheidscriteria”, “om ook investeringen in 
toereikende aanvullende opwekking van elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen op gang te brengen;”



P9_PV-PROV(2021)5.18-
21(VOT)_NL.docx

40 PE 693.185

2e deel “in het kader van de herziening van de richtlijn hernieuwbare 
energie”

3e deel “met robuuste en transparante duurzaamheidscriteria”
4e deel “om ook investeringen in toereikende aanvullende opwekking van 

elektriciteit uit hernieuwbare bronnen op gang te brengen;”

The Left, Verts/ALE:
§ 18
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “maar erkent ook dat 

koolstofarme waterstof op korte en middellange termijn een 
overbruggingstechnologie is;” zonder de woorden: “en 
middellange”; “koolstofarme waterstof” (derde vermelding), 
“ totdat hernieuwbare waterstof deze rol volledig kan overnemen” 
en “economische en”

2e deel “maar erkent ook dat koolstofarme waterstof op korte en 
middellange termijn een overbruggingstechnologie is;” zonder de 
woorden: “en middellange”

3e deel “en middellange”
4e deel “koolstofarme waterstof” (derde vermelding), “ totdat 

hernieuwbare waterstof deze rol volledig kan overnemen” en 
“economische en”

§ 40
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “of koolstofarme”
2e deel deze woorden

§ 44
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “zodra deze volledig beschikbaar 

zijn, mogelijk te beginnen met” en “zware bedrijfsvoertuigen en”
2e deel “zodra deze volledig beschikbaar zijn, mogelijk te beginnen met”
3e deel “zware bedrijfsvoertuigen en”
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26. De bescherming van de mensenrechten en het externe 
migratiebeleid van de EU

Verslag: Tineke Strik (A9-0060/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

alternatieve 
ontwerpresolutie

6 ID HS - 86, 593, 8

alternatieve 
ontwerpresolutie

7 ECR HS - 110, 522, 55

§ 13 2 leden HS - 322, 347, 18

§ 15 3 leden HS + 344, 336, 7

§ 20 4 leden HS - 285, 346, 56

so

1/HS + 682, 0, 5

2/HS + 401, 249, 37

§ 25 § oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 541, 42, 104

§ 27 5 leden HS - 303, 356, 28

so

1/HS + 510, 163, 11

2/HS + 344, 321, 19

3/HS + 503, 164, 17

§ 28 § oorspronkelij
ke tekst

4/HS + 503, 171, 9

na visum 40 1 leden HS + 295, 286, 106

so

1/HS + 534, 100, 53

overw E § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 363, 308, 16

ontwerpresolutie (commissie AFET)
(gehele tekst)

HS + 358, 309, 26
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Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
overw E
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “ook aan de buitengrenzen van 

de EU”
2e deel deze woorden

§ 25
1e deel “verzoekt de Commissie aan het Parlement regelmatig en 

openbaar verslag uit te brengen over de financiering van 
migratiegerelateerde samenwerkingsprogramma’s in derde landen 
en de gevolgen daarvan voor de mensenrechten, en over de 
manier waarop deze financiering door partnerlanden is gebruikt, 
ook aan de werkgroep financieringsinstrumenten voor het externe 
optreden van de Commissie buitenlandse zaken;”

2e deel “betreurt dat het Parlement niet betrokken is bij het toezicht op 
noodfondsen, met inbegrip van het EU-noodtrustfonds voor Afrika 
(EUTF)”

3e deel “dringt erop aan dat het Parlement een belangrijker rol krijgt 
toebedeeld bij het toezicht op de impact van het gebruik van 
financiële middelen van de EU op de mensenrechten in de 
betrokken derde landen”

§ 28
1e deel “herinnert eraan dat de EU en de lidstaten in het kader van het 

mondiaal pact inzake vluchtelingen een gedeelde 
verantwoordelijkheid voor de doeltreffende en uitgebreide 
bescherming van vluchtelingen en het verlichten van de druk op 
gastlanden dragen; benadrukt in dit verband dat de EU en de 
lidstaten meer hervestigingstoezeggingen moeten doen”

2e deel “en moeten waarborgen dat hervestiging niet afhankelijk wordt 
gesteld van de medewerking van het land van doorreis wat betreft 
terugname of grenscontroles”

3e deel “veilige en legale routes moeten bevorderen en gedwongen 
terugkeer van vluchtelingen uit gastlanden moeten voorkomen; 
roept de EU en de lidstaten op om bij te dragen aan een 
structurelere en substantiëlere financiering van de 
gemeenschappen en landen die de meeste vluchtelingen 
opvangen”

4e deel “herhaalt hoe belangrijk het is alle 23 doelstellingen van het 
mondiaal pact inzake migratie onverkort uit te voeren; is van 
mening dat het Parlement erop moet toezien dat beide pacten juist 
worden uitgevoerd door de EU”

Diversen
Isabel Wiseler-Lima (PPE-Fractie) heeft haar steun voor de amendementen 1, 
2, 3 en 5 ingetrokken.
Tom Vandenkendelaere (PPE-Fractie) heeft zijn steun voor de amendementen 
1, 2, 3, 4 en 5 ingetrokken.
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27. Verslagen van 2019-2020 over Turkije

Verslag: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 2 8 ID HS - 115, 562, 10

so

1/HS + 520, 72, 97

§ 6 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 485, 89, 115

§ 7 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 557, 101, 31

§ 9 9 ID HS - 98, 561, 28

§ 21 4 S&D HS + 597, 53, 39

na § 21 1 Renew HS + 429, 168, 89

§ 30 10 ID HS - 325, 345, 15

so

1/HS - 299, 351, 37

§ 45 2 Renew

2/HS + 598, 53, 35

na § 60 3 Renew HS + 453, 193, 38

so

1/HS + 518, 153, 17

2/HS + 673, 9, 7

3/HS + 515, 136, 38

§ 62 § oorspronkelij
ke tekst

4/HS + 602, 50, 37
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 63 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 511, 149, 28

§ 64 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 542, 88, 59

na § 66 6 PPE HS + 438, 123, 128

5 S&D HS + 642, 15, 32§ 69

§ oorspronkelij
ke tekst

HS ↓

na overw A 7 ID HS - 118, 558, 11

so

1/HS + 594, 23, 72

overw D § oorspronkelij
ke tekst

2/HS - 223, 397, 69

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 480, 64, 150

Verzoeken om aparte stemming
The Left: §§ 7, 64, 69
Renew: § 63
ID: § 62

Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left:
considérant D
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “overwegende dat het Parlement 

in zijn vorige jaarverslag heeft benadrukt bezorgd te zijn over de 
ontwikkelingen in Turkije en de ernstige achteruitgang van het 
land, en Turkije heeft verzocht zich te onthouden van acties die 
inbreuk maken op de soevereiniteit en de soevereine rechten van 
EU-lidstaten, alsook van provocaties die afbreuk doen aan de 
vooruitzichten op een constructieve en openhartige dialoog; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije formeel op te schorten 
overeenkomstig het onderhandelingskader; overwegende dat het 
Parlement zich evenwel blijft inzetten voor een democratische en 
politieke dialoog met Turkije; overwegende dat het Parlement 
herhaaldelijk heeft verzocht om de opening van hoofdstuk 23 
inzake de rechterlijke macht en de grondrechten en hoofdstuk 24 
inzake justitie, vrijheid en veiligheid op een moment dat de Turkse 
regering zich ertoe had verbonden ernstige hervormingen door te 
voeren; betreurt het ten zeerste dat de toetredingsinstrumenten 
niet ten volle konden worden gebruikt als gevolg van een 
aanhoudende blokkade door de Raad;”

2e deel deze woorden
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§ 62
1e deel “benadrukt dat een modernisering van de douane-unie beide 

partijen ten goede zou komen en ervoor kan zorgen dat Turkije op 
economisch en normatief vlak met de EU verbonden blijft, en 
bovendien nieuwe kansen voor een positieve dialoog en 
samenwerking kan creëren, een beter regelgevingskader voor EU-
investeringen in Turkije kan bieden, met inbegrip van een 
geschillenbeslechtingsmechanisme, en een katalysator kan zijn 
voor het scheppen van banen, zowel in de EU als in Turkije, en voor 
samenwerkingsprojecten in het kader van de Europese Green 
Deal;”

2e deel “wijst erop dat het er in de huidige omstandigheden – waaronder 
het toenemende aantal punten waarop Turkije zich niet aan zijn 
huidige verplichtingen houdt, het feit dat de EU en Turkije 
momenteel in een geschil bij de Wereldhandelsorganisatie 
verwikkeld zijn of de onaanvaardbare oproepen om EU-lidstaten te 
boycotten – op lijkt dat een modernisering van de douane-unie 
bijzonder moeilijk zou zijn,”

3e deel “maar is van mening dat de mogelijkheid moet blijven bestaan om 
constructieve inspanningen en een hernieuwde dialoog over alle 
openstaande kwesties te faciliteren en de voorwaarden voor een 
modernisering van de douane-unie te verkennen;”

4e deel “herhaalt dat deze modernisering gebaseerd moet zijn op strenge 
voorwaarden in verband met de mensenrechten en fundamentele 
vrijheden overeenkomstig de criteria van Kopenhagen, op 
betrekkingen van goed nabuurschap met de EU en al haar lidstaten 
en op de niet-discriminerende tenuitvoerlegging ervan; herinnert 
er in dit verband aan dat het volledige potentieel van de bestaande 
douane-unie slechts kan worden bereikt als Turkije het aanvullend 
protocol, waarbij de Overeenkomst van Ankara zonder voorbehoud 
en op niet-discriminerende wijze naar alle lidstaten wordt 
uitgebreid, volledig toepast ten aanzien van alle lidstaten en als 
alle bestaande handelsbelemmeringen zijn weggenomen;”

Renew:
§ 6
1e deel “betreurt het dat de situatie sinds het laatste verslag van het 

Parlement in de verste verte niet is verbeterd en juist nog verder is 
verslechterd wat het binnenlands, institutioneel en buitenlands 
beleid betreft; dringt er daarom met klem op aan dat de Commissie 
overeenkomstig het in oktober 2005 vastgestelde 
onderhandelingskader aanbeveelt de toetredingsonderhandelingen 
met Turkije formeel op te schorten indien de huidige negatieve 
trend niet met spoed en consequent wordt omgekeerd, zodat beide 
partijen op realistische wijze en door middel van een 
gestructureerde, alomvattende dialoog op hoog niveau kunnen 
nagaan of het huidige kader geschikt is en naar behoren kan 
functioneren, of in voorkomend geval kunnen kijken naar mogelijke 
nieuwe modellen voor toekomstige betrekkingen;”

2e deel “beaamt dat onderhandelingen in ieder geval op bonafide wijze 
moeten worden gevoerd en niet ontspoord mogen raken of teniet 
mogen worden gedaan op grond van louter culturalistische of 
religieuze overwegingen;”
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S&D:
amendement 2
1e deel “betreurt het recente “sofagate”-incident in Ankara, dat ernstige 

twijfels heeft doen rijzen over het respect van de huidige Turkse 
leiders voor de EU, alsook voor vrouwen en gendergelijkheid;”

2e deel “dringt erop aan dat elke nieuwe relatie met Turkije wordt 
gebaseerd op de fundamentele democratische waarden, 
waaronder de eerbiediging van vrouwenrechten;”

28. Verslagen van 2019-2020 over Montenegro

Verslag: Tonino Picula (A9-0131/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 3 6 S&D, PPE HS + 565, 39, 86

§ 9 7 S&D, PPE HS + 657, 2, 32

§ 16 8 S&D, PPE HS + 633, 30, 28

so

1/HS + 578, 50, 62

§ 21 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 583, 2, 105

§ 22 10 S&D, PPE HS + 648, 4, 39

na § 22 1 Verts/ALE HS + 418, 264, 7

11 S&D, PPE HS + 625, 28, 38§ 31

2 Verts/ALE HS ↓

3 Verts/ALE HS + 408, 226, 57§ 34

12 S&D, PPE HS + 543, 87, 61

§ 38 13 S&D, PPE HS + 547, 54, 89

§ 39 14 S&D, PPE HS + 636, 21, 34

so

1/HS + 654, 32, 4

§ 40 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 549, 63, 77
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 629, 11, 49

§ 41 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 582, 41, 66

so

1/HS + 538, 98, 52

2/HS + 525, 105, 58

§ 43 § oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 586, 27, 75

§ 45 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 565, 37, 88

§ 47 15 S&D, PPE HS + 649, 24, 18

na § 47 4 Verts/ALE HS + 622, 19, 43

§ 49 16 S&D, PPE HS + 651, 5, 30

§ 57 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 636, 44, 10

so

1/HS + 658, 28, 4

§ 65 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 560, 79, 51

§ 71 5 Verts/ALE HS + 509, 62, 118

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 595, 66, 34

Verzoeken om aparte stemming
ECR: §§ 45, 57

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 21
1e deel “spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over de interpretatie van de 

grondwet door de Raad van Justitie, op grond waarvan de 
onrechtmatige herbenoeming van voorzitters van rechtbanken 
voor meer dan twee ambtstermijnen is toegestaan;”

2e deel “stelt vast dat de voorzitter van het hooggerechtshof en de 
voorzitters van de basisrechtbanken in Bar, Kotor en Plav ontslag 
hebben genomen na de oproep aan rechters met meerdere 
mandaten om ontslag te nemen, en zij dus de gebruikelijke 
Europese praktijk en de democratische normen naleven;”
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§ 40
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “te zorgen voor een grondige 

uitvoering van de normen van het Verdrag van de Raad van Europa 
inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul), en openbare 
bewustmakingscampagnes te lanceren om het melden van 
huiselijk geweld aan te moedigen, het aantal goedopgeleide en 
genderbewuste wetshandhavers en rechters te verhogen om 
ervoor te zorgen dat huiselijk geweld naar behoren wordt 
onderzocht en vervolgd, en”

2e deel deze woorden

§ 41
1e deel “is bezorgd over de beperkte resultaten van het bestaande beleid 

en de bestaande projecten ter bevordering van de participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt, in de beleidsvorming en in de 
politiek, en ter bestrijding van kwetsbaarheden in sociale en 
werkgelegenheidsmaatregelen; betreurt in dat verband het 
teruglopende aantal vrouwelijke parlementsleden, het ontbreken 
van een genderevenwichtige politieke vertegenwoordiging bij 
verkiezingen en in de nieuwe Skupština en de nieuwe regering;”

2e deel “roept op tot de nodige wettelijke en beleidsmaatregelen om de 
deelname van vrouwen aan de politiek te bevorderen;”

§ 65
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “vrouwen, eenoudergezinnen en 

kwetsbare groepen, zoals de Roma, de Egyptenaren, LGBTI-
personen, mensen met een handicap en andere”

2e deel deze woorden
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PPE, ECR:
§ 43
1e deel “is ingenomen met de vooruitgang op het gebied van de 

bescherming van de rechten van LGBTI-personen en is verheugd 
over het feit dat Montenegro het eerste land in de regio is dat een 
wet inzake partnerschappen tussen personen van hetzelfde 
geslacht heeft aangenomen; verzoekt de autoriteiten ervoor te 
zorgen dat alle nodige voorwaarden voor een passende uitvoering 
van deze wet worden nageleefd; wijst erop dat de situatie van 
transgenders en non-binaire personen moet worden verbeterd; is 
verheugd dat de Pride Parade in 2019 op vreedzame wijze is 
verlopen;” zonder de woorden: “en is verheugd over het feit dat 
Montenegro het eerste land in de regio is dat een wet inzake 
partnerschappen tussen personen van hetzelfde geslacht heeft 
aangenomen”

2e deel “en is verheugd over het feit dat Montenegro het eerste land in de 
regio is dat een wet inzake partnerschappen tussen personen van 
hetzelfde geslacht heeft aangenomen”

3e deel verzoekt de Montenegrijnse autoriteiten om het klimaat van 
maatschappelijke inclusie en tolerantie te verbeteren en 
uitgesplitste gegevens met betrekking tot haatzaaiende uitlatingen 
en misdrijven op grond van seksuele geaardheid en 
genderidentiteit te verzamelen;

Diversen
Amendement 9 is ingetrokken.

29. De gevolgen van klimaatverandering voor de mensenrechten 
en de rol die milieuactivisten in dit kader spelen

Verslag: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 5 2 leden HS - 264, 358, 65

§ 8 3 leden HS - 287, 353, 47

so

1/HS + 583, 22, 82

§ 9 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 359, 272, 56

so

1/HS + 585, 53, 49

§ 10 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 373, 275, 38
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 592, 84, 11

2/HS + 344, 316, 26

§ 11 § oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 538, 140, 9

so

1/HS + 477, 147, 60

§ 13 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 360, 282, 43

§ 15 4 leden HS - 258, 365, 64

so

1/HS + 628, 9, 50

2/HS + 457, 178, 52

3/HS + 616, 10, 61

4/HS + 446, 171, 70

§ 28 § oorspronkelij
ke tekst

5/HS + 570, 34, 83

so

1/HS + 607, 43, 37

§ 34 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 461, 168, 58

so

1/HS + 590, 31, 64

§ 36 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 406, 222, 57

§ 40 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 370, 254, 63

so

1/HS + 602, 9, 76

§ 43 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 422, 188, 77
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 51 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 368, 304, 15

§ 60 5 leden HS - 309, 345, 33

§ 63 6 leden HS - 258, 345, 84

so

1/HS + 609, 51, 27

overw I § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 399, 234, 54

overw L 1 leden HS - 258, 360, 69

so

1/HS + 641, 2, 44

overw AA § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 472, 172, 43

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 518, 97, 77

Verzoeken om aparte stemming
leden: §§ 40, 51

Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
overw I
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het recht op een gezond milieu”
2e deel deze woorden

overw AA
1e deel “overwegende dat uit het rapport van Global Witness uit 2020 blijkt 

dat er in 2019 212 land- en milieuactivisten zijn vermoord, hetgeen 
een stijging met 30 % is ten opzichte van 2018; overwegende dat 
ongeveer 40 % van die slachtoffers behoorden tot inheemse volken 
of traditionele landeigenaren waren,”

2e deel “en dat meer dan twee derde van de moorden plaatsvond in 
Latijns-Amerika;”

§ 9
1e deel gehele tekst zonder het woord: “fundamentele”
2e deel dit woord

§ 10
1e deel gehele tekst zonder het woorddeel: “mensen-”
2e deel dit woorddeel
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§ 11
1e deel “moedigt de EU en haar lidstaten aan een gedurfd initiatief te 

nemen, met de actieve steun van de speciale vertegenwoordiger 
van de EU voor de mensenrechten, om op mondiaal niveau de 
strijd aan te binden met straffeloosheid ten aanzien van de plegers 
van milieudelicten”

2e deel “en binnen het Internationaal Strafhof (ICC) de weg vrij te maken 
voor nieuwe onderhandelingen tussen de partijen met het oog op 
de erkenning van “ecocide” als een internationaal misdrijf uit 
hoofde van het Statuut van Rome;”

3e deel “verzoekt de Commissie en de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) een programma tot stand te 
brengen om de capaciteit van de nationale jurisdicties van de 
lidstaten op deze gebieden op te bouwen;”

§ 13
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en klimaatrechtvaardigheid”
2e deel deze woorden

§ 28
1e deel “onderstreept dat aanvallen en bedreigingen zich overal ter wereld 

voordoen, maar dat” en “volgens de speciale rapporteur van de VN 
voor de situatie van mensenrechtenverdedigers”

2e deel “[de situatie] bijzonder schrijnend is in Latijns-Amerika en in Azië, 
waar”

3e deel “sommige internationale investeerders, ondernemingen en lokale 
overheden de terechte bezorgdheid van de bevolking negeren; 
merkt op dat conflicten en schendingen in veel gevallen 
plaatsvinden in een context van economische ongelijkheid en 
sociale uitsluiting; veroordeelt de gerechtelijke vervolging en 
criminalisering van milieuactivisten in het Amazonegebied, waar 
milieuactivisten steeds vaker te maken krijgen met aanvallen, 
moord en vervolging;”

4e deel “veroordeelt het toenemend aantal aanvallen op en de vervolging 
van milieuactivisten in Honduras, evenals de recente moord op 
milieuactivisten van Guapinol; stelt vast dat er in de afgelopen drie 
jaar melding is gemaakt van 578 moorden op activisten die zich 
inzetten voor de bescherming van milieurechten, landrechten en 
de rechten van inheemse volken; beklemtoont dat de Filipijnen 
voortdurend bovenaan de lijst van de gevaarlijkste landen voor 
verdedigers van milieurechten staan; ”

5e deel “dringt er nogmaals bij de Commissie op aan om, gezien de ernst 
van de mensenrechtenschendingen in het land en aangezien er 
geen substantiële verbeteringen zijn waargenomen en de Filipijnse 
autoriteiten zich niet bereid hebben getoond om samen te werken, 
de procedure in te leiden die tot de tijdelijke intrekking van 
tariefpreferenties in het kader van het stelsel van algemene 
tariefpreferenties plus (SAP+) kan leiden;”
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§ 34
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “een vorm van vrijheid van 

meningsuiting en informatie is”
2e deel deze woorden

§ 36
1e deel “verzoekt de Commissie bijzondere aandacht te besteden aan de 

gedifferentieerde beschermingsbehoeften van vrouwelijke 
mensenrechtenactivisten, waarbij hun rol als krachtige katalysator 
van verandering wordt erkend, met name op het gebied van 
klimaatactie; benadrukt in dit verband dat capaciteitsopbouw en 
de rol van vrouwen als opleiders en pleitbezorgers van verandering 
moeten worden ondersteund, en dat in passende financiering voor 
de betreffende organisaties moet worden voorzien; herinnert eraan 
hoe vaak vrouwelijke gemeenschapsleiders en milieuactivisten het 
slachtoffer worden van onderdrukking en zelfs moord, zoals in het 
geval van de volgende moedige activisten die als finalisten zijn 
genomineerd voor de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken 
van het Europees Parlement:”

2e deel “Marielle Franco uit Brazilië (vermoord in 2018) en Berta Cáceres 
uit Honduras (vermoord in 2016);”

§ 43
1e deel “wijst erop dat landen, in overeenstemming met de VN-Verklaring 

over mensenrechtenverdedigers, biodiversiteitsactivisten moeten 
beschermen als mensenrechtenverdedigers; spreekt zijn 
tevredenheid uit over de ontwikkeling van internationale verdragen 
zoals de Overeenkomst van Escazú,”

2e deel “die een belangrijk instrument is voor Latijns-Amerika en het 
Caribisch gebied – de regio met het hoogste aantal geregistreerde 
moorden op verdedigers van milieugerelateerde mensenrechten;”

30. Europees kenniscentrum voor cyberbeveiliging ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Rasmus Andresen (A9-0166/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming
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31. Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van 
belastingen voor 2021-2027 ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Sven Giegold (A9-0167/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming

32. Demografische tendensen in de regio’s van de EU ombuigen 
met behulp van instrumenten van het cohesiebeleid

Verslag: Daniel Buda (A9-0061/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

ontwerpresolutie (gehele 
tekst)

HS + 633, 16, 45

33. Gevolgen van de EU-regelgeving voor het vrije verkeer van 
werknemers en diensten: arbeidsmobiliteit binnen de EU als 
instrument om de behoeften van en vaardigheden voor de 
arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen

Verslag: Radan Kanev (A9-0066/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

alternatieve 
ontwerpresolutie

1 ID HS - 83, 598, 13

so

1/HS + 628, 50, 18

§ 16 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 401, 196, 99

so§ 27 § oorspronkelij
ke tekst

1/HS + 554, 99, 43
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 615, 24, 56

so

1/HS + 539, 83, 73

§ 41 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 353, 328, 15

so

1/HS + 550, 72, 74

overw D § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 423, 157, 114

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 516, 79, 99

Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
§ 16
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de Commissie 

duidelijke kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren vast te stellen 
in het kader van het Europees semester en de publicatie van 
landenspecifieke aanbevelingen, om toe te zien op de uitvoering 
en de naleving van de regels voor het vrije verkeer van 
werknemers;”

2e deel deze woorden

§ 27
1e deel “roept de Commissie op zo spoedig mogelijk te komen met een 

nieuw strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 
voor de periode na 2020 en zich in te zetten voor het uitbannen 
van dodelijke arbeidsongevallen, uiterlijk in 2030; dringt er bij de 
Commissie op aan te komen met voorstellen voor een richtlijn over 
werkgerelateerde stress en aandoeningen van het 
bewegingsapparaat, een richtlijn over geestelijk welzijn op de 
werkplek en een EU-strategie voor geestelijke gezondheid om alle 
werknemers op de werkplek te beschermen;

2e deel “roept de Commissie daarnaast op met een ambitieuzere 
herziening van de richtlijn betreffende carcinogene of mutagene 
agentia te komen, en voor ten minste vijftig stoffen in de richtlijn 
inzake blootstelling aan carcinogene en mutagene stoffen op het 
werk grenswaarden op te nemen; pleit ervoor dat stoffen met 
schadelijke effecten op het voortplantingssysteem worden 
opgenomen in de richtlijn;”

§ 41
1e deel gehele tekst zonder het woorddeel: “wetgevings-”
2e deel dit woorddeel
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overw D
1e deel “overwegende dat het vrije verkeer van werknemers en diensten 

moet aansluiten bij de beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten;”

2e deel “overwegende dat de toewijding van de Unie aan de Agenda 2030 
van de VN en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de 
Europese Green Deal en de strategie voor gendergelijkheid, 
waaronder de bescherming en bevordering van eerlijke lonen, 
gendergelijkheid en fatsoenlijke arbeids- en 
werkgelegenheidsomstandigheden, moet worden gemainstreamd 
in al het internemarktbeleid, waarbij naar behoren aandacht moet 
worden besteed aan sociale en milieuoverwegingen;”

34. Snellere vooruitgang boeken en ongelijkheden aanpakken om 
een einde te maken aan aids als bedreiging voor de 
volksgezondheid tegen 2030

Ontwerpresolutie: B9-0263/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0263/2021 
(commissie DEVE)

so

1/HS + 580, 24, 91

2/HS + 516, 94, 62

3/HS + 652, 25, 19

4/HS + 527, 68, 79

§ 7 § oorspronkelij
ke tekst

5/HS + 560, 22, 92

so

1/HS + 668, 13, 14

2/HS + 504, 85, 106

§ 8 § oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 668, 14, 12

so

1/HS + 629, 25, 42

§ 9 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 591, 58, 25
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

3/HS + 533, 98, 62

4/HS + 650, 27, 19

5/HS + 581, 26, 89

6/HS + 515, 95, 61

7/HS + 617, 16, 63

8/HS + 541, 68, 87

9/HS + 655, 16, 25

§ 14 2 The Left HS + 293, 284, 119

so

1/HS + 672, 15, 9

§ 17 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 530, 102, 42

so

1/HS + 623, 14, 59

2/HS + 585, 5, 106

§ 21 § oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 644, 29, 22

§ 22 1 PPE HS - 312, 349, 35

so

1/HS + 624, 57, 15

overw G § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 524, 107, 65

so

1/HS + 629, 39, 27

overw J § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 499, 112, 84

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 468, 63, 162

Verzoeken om aparte stemming
ECR: § 7

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
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§ 7
1e deel “verzoekt de Europese Dienst voor extern optreden, de Commissie 

en de lidstaten de tenuitvoerlegging van het EU-actieplan voor de 
mensenrechten en het genderactieplan III te benutten om de 
oorzaken van hiv/aids die verband houden met mensenrechten en 
genderongelijkheid, aan te pakken door prioriteit te geven aan de 
bestrijding van stigmatisering en discriminatie, seksueel en 
gendergerelateerd geweld, strafbaarstelling van betrekkingen 
tussen personen van hetzelfde geslacht en andere bestraffende en 
discriminerende wetten en beleidsmaatregelen, teneinde bij te 
dragen tot universele toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten”, zonder de woorden: “en rechten”

2e deel “en rechten”
3e deel “toegang tot kwaliteitsonderwijs”
4e deel “met inbegrip van” en “uitgebreide”
5e deel “seksuele voorlichting” en “eerlijke en betaalbare toegang tot 

gezondheidszorg, toegang tot de arbeidsmarkt en participatie van 
alle betrokken gemeenschappen bij alle aspecten van het 
openbare leven;”

§ 8
1e deel “verzoekt de Commissie en de lidstaten samen te werken met 

partnerlanden”
2e deel “om in hun nationale onderwijsplannen verplichte uitgebreide 

seksuele voorlichting op te nemen om”
3e deel “de verspreiding van aids en andere seksueel overdraagbare 

aandoeningen te voorkomen, met name in de landen met de 
hoogste besmettingsgraad;”

§ 21
1e deel “verzoekt de Commissie en de lidstaten om investeringen te 

bevorderen in het verzamelen van real-timegegevens en een 
robuust aanbod van betaalbare, toegankelijke en gendersensitieve 
mogelijke diagnosemethoden, behandelingen en vaccins voor hiv 
en andere armoedegerelateerde en verwaarloosde infectieziekten, 
en de regionale en interregionale capaciteiten en samenwerking op 
het gebied van wetenschap, onderzoek en innovatie te versterken; 
dringt er bij de EU op aan bijzondere steun te verlenen aan 
ontwikkelingslanden, in het bijzonder”

2e deel “de minst ontwikkelde landen, bij de effectieve toepassing van de 
flexibiliteit waarin de TRIPS-overeenkomst voorziet voor de 
bescherming van de volksgezondheid, met name wat betreft 
verplichte vergunningen en parallelimport, en”
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3e deel “het gebruik van mechanismen voor vrijwillige licenties en het 
delen van technologie te optimaliseren om de doelstellingen op het 
gebied van volksgezondheid te verwezenlijken, door erop aan te 
dringen dat multinationale farmaceutische bedrijven 
ontwikkelingslanden met een middelhoog inkomen in dergelijke 
mechanismen opnemen en in die landen betaalbare hiv-
behandelingen aanbieden; pleit er meer in het algemeen voor de 
uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling los te koppelen van de 
prijs van geneesmiddelen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
octrooipools, open source-onderzoek, leningen en subsidies, met 
het doel te zorgen voor duurzame toegankelijkheid, 
betaalbaarheid, beschikbaarheid van en toegang tot behandeling 
voor allen die daar behoefte aan hebben;”

overw G
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “gezondheidsdiensten en”
2e deel deze woorden
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overw J
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verplichte uitgebreide”
2e deel deze woorden

ECR, PPE:
§ 9
1e deel “herinnert eraan dat gezondheid een voorwaarde is voor 

menselijke ontwikkeling; verzoekt de Commissie prioriteit te geven 
aan gezondheid in het kader van de EU‑Afrika-strategie, hetgeen 
inhoudt dat extra publieke middelen moeten worden vrijgemaakt 
om universele gezondheidszorg te waarborgen, ook voor”

2e deel “seksuele en reproductieve gezondheid en rechten”, zonder de 
woorden: “en rechten”

3e deel deze woorden
4e deel “hiv, tuberculose en malaria, en dat zij zich moet richten op 

mondiaal onderzoek en ontwikkeling op het gebied van 
gezondheid, meer samenwerking tussen de EU en Afrika op het 
gebied van gezondheidsonderzoek en innovatie, en op de 
gezamenlijke versterking van de Afrikaanse en Europese 
productiecapaciteit voor gezondheidsproducten, medische 
apparatuur en geneesmiddelen; wijst erop dat ontwikkelingshulp er 
in de eerste plaats op gericht moet zijn te zorgen voor horizontale 
universele dekking van de gezondheidszorg, waarbij een 
holistische en op rechten gebaseerde benadering wordt gevolgd, 
die inhoudt dat ten volle rekening wordt gehouden met het 
multidimensionele karakter van gezondheid”

5e deel “(waarbij factoren als gender, voedselzekerheid en voeding, water 
en sanitaire voorzieningen, voorlichting en armoede eveneens een 
rol spelen), in de lijn van de “één gezondheid”-benadering; dringt 
met name aan op de bevordering van investeringen in 
geïntegreerde hiv-rechten en seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten,”, zonder de woorden: “en rechten”

6e deel deze woorden
7e deel “met bijzondere aandacht voor vrouwen en meisjes, sekswerkers,”
8e deel “transgenders”
9e deel “injecterende druggebruikers, gevangenen en andere kwetsbare 

groepen;”

§ 17
1e deel “verzoekt de Commissie samen te werken met de lidstaten en 

partners om diensten te ondersteunen die inspelen op de 
behoeften van sleutelgroepen en andere prioritaire 
bevolkingsgroepen die met unieke uitdagingen geconfronteerd 
worden bij de toegang tot hiv-diensten,”

2e deel “onder meer door jeugdvriendelijke seksuele en reproductieve 
gezondheidsdiensten aan te bieden voor jongeren;”

35. Krijgsgevangenen na het jongste conflict tussen Armenië en 
Azerbeidzjan

Ontwerpresoluties: B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-0280/2021, 
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B9-0281/2021, B9-0288/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0277/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, leden)

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 607, 27, 54

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0277/2021 The Left HS ↓

B9-0278/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0279/2021 S&D HS ↓

B9-0280/2021 ECR HS ↓

B9-0281/2021 Renew HS ↓

B9-0288/2021 PPE HS ↓

Diversen
François-Xavier Bellamy en Ivan Štefanec (PPE-Fractie) ondersteunen ook 
ontwerpresolutie B9-0288/2021 en gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-
0277/2021.
Charlie Weimers (ECR-Fractie) ondersteunt ook ontwerpresolutie B9-
0280/2021.

36. De situatie in Haïti

Ontwerpresoluties: B9-0282/2021, B9-0283/2021, B9-0284/2021, B9-0285/2021, 
B9-0286/2021, B9-0287/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0282/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, leden)

§ 16 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 538, 99, 56

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 639, 23, 31

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0282/2021 The Left HS ↓
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

B9-0283/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0284/2021 S&D HS ↓

B9-0285/2021 Renew HS ↓

B9-0286/2021 ECR HS ↓

B9-0287/2021 PPE HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
The Left: § 16

Diversen
Ivan Štefanec (PPE-Fractie) ondersteunt ook ontwerpresolutie B9-0287/2021 
en gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0282/2021.

37. De situatie in Tsjaad

Ontwerpresoluties: B9-0289/2021, B9-0290/2021, B9-0291/2021, B9-0292/2021, 
B9-0293/2021, B9-0294/2021, B9-0295/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0290/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, leden)

§ 1 8 ID HS - 81, 591, 17

1 The Left HS - 127, 547, 19§ 2

9 ID HS - 105, 532, 53



P9_PV-PROV(2021)5.18-
21(VOT)_NL.docx

63 PE 693.185

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 6 2 The Left HS - 61, 627, 5

§ 8 3 The Left HS - 119, 557, 17

§ 9 4 The Left HS - 124, 543, 26

na § 9 5 The Left HS - 118, 550, 25

§ 10 10 ID HS - 92, 550, 49

na § 11 11 ID HS - 302, 366, 10

§ 12 7 PPE HS + 423, 260, 10

§ 14 6 The Left HS - 164, 489, 40

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 635, 27, 31

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0289/2021 The Left HS ↓

B9-0290/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0291/2021 ID HS ↓

B9-0292/2021 S&D HS ↓

B9-0293/2021 Renew HS ↓

B9-0294/2021 ECR HS ↓

B9-0295/2021 PPE HS ↓

Diversen
Ivan Štefanec (PPE-Fractie) ondersteunt ook ontwerpresolutie B9-0295/2021 
en gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0290/2021. György Hölvényi (PPE-
Fractie) ondersteunt ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0290/2021.
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38. Milieu: de Aarhus-verordening ***I

Verslag: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

amendementen 
van de bevoegde 

commissie - 
stemming en bloc

1-4
6-9

11-22
25-26
28-30
32-35

commissie HS + 554, 105, 34

so

1/HS + 552, 126, 14

amendementen 
van de bevoegde 

commissie - 
aparte stemming

24 commissie

2/HS + 505, 174, 13

Amendementen op Verordening (EG) nr. 1367/2006

23 commissie HS + 567, 92, 33art. 2, § 1, letter g

40 ECR HS ↓

art. 4, § 2, na 
letter a

46 Verts/ALE HS - 145, 521, 27

art. 4, § 2, letter b 45 Verts/ALE HS - 160, 503, 30

38S ID HS - 130, 557, 4art. 10, § 1, alinea 
2

27 commissie HS + 551, 132, 10

art. 10, § 2 42 ECR HS - 153, 536, 4

art. 11, § 1 39 ID HS - 143, 545, 3

41 ECR HS - 154, 536, 3na artikel 11

31 commissie HS + 628, 61, 4

Amendementen op overwegingen

43 Verts/ALE HS - 138, 509, 46na overw 4

5 commissie HS + 561, 127, 5
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

overw 8 36S ID HS - 130, 557, 4

37 ID HS - 131, 552, 8overw 10

10 commissie HS + 633, 50, 10

na overw 12 47 Verts/ALE HS - 152, 485, 56

voorstel van de Commissie HS + 553, 62, 78

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
amendement 24
1e deel Artikel 2, lid 2, wordt als volgt gewijzigd: “2. Administratieve 

handelingen en administratieve nalatigheden omvatten niet de 
maatregelen of nalatigheden van een communautaire instelling of 
communautair orgaan optredend in de hoedanigheid van 
administratief toezichtsorgaan in het kader van: a) de artikelen 81 
en 82 van het Verdrag [artikelen 101 en 102 VWEU] (met inbegrip 
van concentratieregels); b) de artikelen 226 en 228 van het 
Verdrag [artikelen 258 en 260 VWEU] (inbreukprocedure); c) 
artikel 195 van het Verdrag [artikel 228 VWEU] (optreden van de 
Ombudsman); d) artikel 280 van het Verdrag [artikel 325 VWEU] 
(optreden van het Europees Bureau voor fraudebestrijding). d bis)

de artikelen 86 en 87 [artikelen 106 en 107 VWEU] 
(mededingingsregels)

2e deel tot ... [18 maanden na vaststelling van deze verordening]. d ter)
uiterlijk ... [18 maanden na de datum van vaststelling 

van deze verordening], stelt de Commissie richtsnoeren vast om de 
beoordeling van de verenigbaarheid van staatssteun met de 
relevante bepalingen van het Unierecht inzake het milieu te 
vergemakkelijken, met inbegrip van de informatie die de lidstaten 
verstrekken wanneer zij staatssteun melden bij de Commissie.” ”

Diversen
Amendement 44 is geannuleerd.

39. Chinese sancties als vergelding tegen EU-entiteiten, EP-leden 
en parlementariërs

Ontwerpresoluties: B9-0269/2021, B9-0270/2021, B9-0271/2021, B9-0273/2021, 
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B9-0274/2021, B9-0275/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0269/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, leden)

na § 1 4 The Left HS - 65, 612, 13

§ 1 15 The Left HS - 31, 621, 37

5 The Left HS - 27, 613, 50

6 The Left HS - 27, 632, 31

7 The Left HS - 26, 625, 39

na § 1

8 The Left HS - 69, 608, 13

9 The Left HS - 42, 635, 13

16 The Left HS - 32, 628, 30

na § 2

17 The Left HS - 34, 612, 44

na § 4 18 The Left HS - 69, 606, 15

§ 11 19 The Left HS - 35, 621, 34

na § 11 10 The Left HS - 107, 494, 89

§ 12 20 The Left HS - 37, 626, 27

§ 16 21S The Left HS - 80, 606, 4

§ 17 22 The Left HS - 34, 614, 42

na overw B 1 The Left HS - 23, 623, 44

2 The Left HS - 15, 629, 45na overw C

3 The Left HS - 27, 619, 44

overw G 11 The Left HS - 38, 608, 44

na overw G 12 The Left HS - 23, 644, 23

13 The Left HS - 24, 626, 40overw H

14 The Left HS - 33, 619, 38

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 599, 30, 58
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0269/2021 S&D HS ↓

B9-0270/2021 The Left HS ↓

B9-0271/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0273/2021 Renew HS ↓

B9-0274/2021 ECR HS ↓

B9-0275/2021 PPE HS ↓

Diversen
Marco Campomenosi, Anna Cinzia Bonfrisco, Susanna Ceccardi en Marco 
Zanni (ID-Fractie) ondersteunen ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-
0269/2021.

40. Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, 
Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Zaak C-311/18

Ontwerpresoluties: B9-0267/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0267/2021
(commissie LIBE)

1 PPE HS - 291, 383, 19

so

1/HS + 559, 24, 110

§ 4

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 382, 299, 12

so

1/HS + 587, 52, 54

2/HS + 378, 270, 45

§ 19 § oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 667, 1, 25
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 20 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 387, 293, 13

§ 30 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 589, 45, 59

so

1/HS + 556, 36, 101

§ 31 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 562, 45, 86

overw A § oorspronkelij
ke tekst

HS + 624, 52, 17

overw E § oorspronkelij
ke tekst

HS + 480, 183, 30

overw L § oorspronkelij
ke tekst

HS + 600, 46, 47

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 541, 1, 151

Verzoeken om aparte stemming
PPE: § 20
The Left: § 30; overw A, E, L
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Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 4
1e deel “is teleurgesteld dat de Ierse Data Protection Commissioner (DPC) 

Maximillian Schrems en Facebook voor het Ierse High Court heeft 
gedaagd in plaats van een besluit te nemen in het kader van zijn 
bevoegdheden uit hoofde van artikel 4 van Besluit 2010/87/EU en 
artikel 58 van de AVG; herinnert er echter aan dat de DPC gebruik 
heeft gemaakt van de juridische mogelijkheid waarbij 
gegevensbeschermingsautoriteiten problemen met de geldigheid 
van een uitvoeringsbesluit van de Commissie onder de aandacht 
van een nationale rechter kunnen brengen, teneinde het HvJ-EU 
om een prejudiciële beslissing te kunnen verzoeken; toont zich 
zeer bezorgd over het feit dat de DPC nog geen besluit heeft 
genomen over verscheidene klachten over inbreuken op de AVG 
die op 25 mei 2018 zijn ingediend, de dag waarop de AVG van 
kracht werd, maar evenmin over andere klachten van 
consumentengroepen en andere partijen; maakt zich zorgen dat de 
Toezichthouder voor gegevensbescherming het begrip “onverwijld” 
in artikel 60, lid 3, AVG – anders dan de wetgever had bedoeld – 
uitlegt als meer dan een aantal maanden; is bezorgd over het feit 
dat de toezichthoudende autoriteiten geen proactieve stappen 
hebben ondernomen op grond van de artikelen 61 en 66 AVG om 
de DPC ertoe te dwingen zijn verplichtingen uit hoofde van de AVG 
na te komen;”

2e deel “is ook bezorgd over het gebrek aan technische specialisten die 
voor de DPC werken en over het gebruik van verouderde systemen 
door de DPC; betreurt de gevolgen van de mislukte poging van de 
DPC de verweerder de kosten van de gerechtelijke procedure te 
laten dragen, hetgeen een sterk afschrikkend effect zou hebben 
gehad; verzoekt de Commissie inbreukprocedures in te leiden 
tegen Ierland wegens het niet naar behoren handhaven van de 
AVG;”
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§ 19
1e deel “betreurt dat de Commissie, ondanks herhaaldelijke oproepen van 

het Parlement in zijn resoluties van 2016, 2017 en 2018 om alle 
nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het 
privacyschild volledig voldoet aan de AVG en aan het EU-Handvest, 
heeft nagelaten op te treden overeenkomstig artikel 45, lid 5, 
AVG;”

2e deel “betreurt dat de Commissie de verzoeken van het Parlement om 
het privacyschild op te schorten totdat de Amerikaanse autoriteiten 
aan de voorwaarden ervan voldoen, heeft genegeerd, waardoor 
het gevaar bestond dat het HvJ-EU het privacyschild ongeldig zou 
kunnen verklaren;”

3e deel “wijst erop dat de problemen met de werking van het privacyschild 
herhaaldelijk zijn aangekaart door de Groep artikel 29 en het 
EDPB;”

The Left:
§ 31
1e deel “verzoekt de Commissie geen nieuw adequaatheidsbesluit ten 

aanzien van de VS vast te stellen, tenzij er substantiële 
hervormingen worden doorgevoerd, met name voor nationale 
veiligheids- en inlichtingendoeleinden, die verwezenlijkt kunnen 
worden door middel van een duidelijke, juridisch duurzame, 
afdwingbare en niet-discriminerende hervorming van de 
Amerikaanse wetten en praktijken; wijst in dat verband nogmaals 
op het belang van solide waarborgen op het gebied van de 
toegang van overheidsinstanties tot persoonsgegevens;”

2e deel “verzoekt de Commissie om haar “geopolitieke ambities” in de 
praktijk te brengen om een gegevensbescherming af te dwingen in 
de VS en in andere derde landen die in wezen gelijkwaardig is aan 
die in de EU;”

41. Recht van het Parlement op informatie over de lopende 
beoordeling van de nationale plannen voor herstel en 
veerkracht

Ontwerpresolutie: B9-0276/2021

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0276/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

ontwerpresolutie 
(gehele tekst)

HS + 602, 35, 56
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Diversen
Alexandra Geese (Verts/ALE-Fractie) ondersteunt ook ontwerpresolutie B9-
0276/2021.

42. Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten: 
interimverslag

Interimverslag: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 3 4 ECR HS - 152, 528, 14

§ 4, punt iii 1
2S

The Left HS - 49, 635, 9

§ 4, punt iii, na 
alinea 2

5 ECR HS - 109, 560, 25

overw A 3 ECR HS - 149, 532, 13

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 529,145,17

43. Aansprakelijkheid van bedrijven voor milieuschade

Verslag: Antonius Manders (A9-0112/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

ontwerpresolutie 
(gehele tekst)

HS + 536, 121, 36
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44. Nieuwe wegen voor legale arbeidsmigratie

Verslag: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

alternatieve 
ontwerpresolutie

1 ID HS - 141, 534, 15

ontwerpresolutie (commissie LIBE)
(gehele tekst)

HS + 495, 163, 32

45. De digitale toekomst van Europa: de digitale eengemaakte 
markt en het gebruik van AI voor Europese consumenten

Verslag: Deirdre Clune (A9-0149/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 674, 16, 4

§ 9 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 546, 120, 28

so

1/HS + 676, 10, 8

§ 11 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 544, 144, 6

so

1/HS + 667, 21, 6

§ 12 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 381, 309, 4

so

1/HS + 677, 8, 9

§ 26 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 512, 176, 6

so

1/HS + 673, 14, 7

§ 35 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 638, 50, 5
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 39 2 The Left HS - 317, 367, 10

na § 52 3 The Left HS - 226, 409, 59

so

1/HS + 676, 7, 11

§ 54 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 388, 276, 30

§ 62 4 The Left HS - 87, 559, 48

so

1/HS + 665, 19, 10

§ 70 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 487, 118, 89

na visum 31 1 The Left HS - 283, 334, 77

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 571, 17, 105

Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
§ 9
1e deel gehele tekst zonder het woord: “concurrerend”
2e deel dit woord

§ 11
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “relevante” en “afhankelijk van 

verschillende situaties of context”
2e deel deze woorden

§ 70
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “eveneens een apart hoofdstuk 

over de beveiliging en bescherming van de gegevens van 
gebruikers en consumenten” en “bevatten, teneinde”

2e deel deze woorden

The Left:
§ 12
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “alle bestaande 

ongerechtvaardigde belemmeringen en onnodige administratieve 
voorschriften te elimineren,”

2e deel deze woorden

§ 26
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “in voorkomend geval,”
2e deel deze woorden



P9_PV-PROV(2021)5.18-
21(VOT)_NL.docx

74 PE 693.185

§ 35
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de veiligheid, de beveiliging,” 

(eerste vermelding)
2e deel deze woorden

§ 54
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “(in voorkomend geval)”
2e deel deze woorden

Diversen
Emmanuel Maurel (Fractie The Left) ondersteunt amendement 3 eveneens.

46. Passende bescherming van persoonsgegevens door het 
Verenigd Koninkrijk

Ontwerpresoluties: B9-0268/2021, B9-0272/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
en
z.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0268/2021
(PPE, ECR)

ontwerpresolutie 
(gehele tekst)

PPE, ECR HS - 335, 350, 8

Ontwerpresolutie B9-0272/2021
(commissie LIBE)

§ 1 10 PPE HS - 334, 353, 7

§ 2 11 PPE HS - 322, 369, 3

na § 2 12 PPE HS - 338, 351, 5

§ 3 13 PPE HS - 339, 345, 10

14 PPE HS - 335, 349, 10§ 5

§ oorspronkelijk
e tekst

HS + 355, 326, 13

15 PPE HS - 327, 360, 7§ 6

§ oorspronkelijk
e tekst

HS + 363, 322, 9
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Betreft am 
nr.

van HS, 
en
z.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 7 16 PPE HS - 326, 358, 10

§ 9 17 PPE HS + 330, 324, 40

§ 10 18 PPE HS - 332, 348, 14

so

1/H
S

+ 541, 93, 60

2/H
S

+ 353, 331, 10

§ 11 § oorspronkelijk
e tekst

3/H
S

+ 603, 85, 6

§ 12 19 PPE HS - 300, 357, 37

§ 14 20 PPE HS + 337, 320, 37

§ 16 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 365, 286, 43

so

1/H
S

+ 584, 102, 8

2/H
S

+ 355, 263, 76

§ 18 § oorspronkelijk
e tekst

3/H
S

+ 679, 7, 8

21 PPE HS - 338, 349, 7§ 19

§ oorspronkelijk
e tekst

HS + 355, 321, 18

22 PPE HS - 321, 355, 18

so

1/H
S

+ 535, 122, 37

§ 20

§ oorspronkelijk
e tekst

2/H
S

+ 355, 295, 44
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Betreft am 
nr.

van HS, 
en
z.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/H
S

+ 586, 72, 36

§ 21 § oorspronkelijk
e tekst

2/H
S

+ 364, 317, 13

§ 22 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 359, 316, 19

23 PPE HS - 331, 352, 11§ 23

§ oorspronkelijk
e tekst

HS + 353, 329, 12

§ 25 24 PPE HS - 327, 350, 17

25 PPE HS + 336, 320, 38

so

1/H
S

↓

2/H
S

↓

§ 29;

§ oorspronkelijk
e tekst

3/H
S

↓

§ 31 26 PPE HS + 332, 327, 35

§ 32 27 PPE HS - 328, 330, 36

§ 33 28 PPE HS - 309, 352, 33

29 PPE HS - 323, 350, 20na § 33

30 PPE HS + 318, 314, 61

31 PPE HS - 335, 348, 10§ 34

§ oorspronkelijk
e tekst

HS + 344, 337, 12
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Betreft am 
nr.

van HS, 
en
z.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

32 PPE HS - 336, 342, 15§ 35

§ oorspronkelijk
e tekst

HS + 349, 334, 10

§ 36 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 338, 335, 20

§ 37 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 355, 327, 11

§ 40 33 PPE HS - 315, 363, 15

visum 1 1 PPE HS + 549, 135, 9

visum 21 2 PPE HS + 662, 22, 8

visum 22 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 367, 315, 10

overw A 3 PPE HS + 407, 279, 6

4 PPE HS + 556, 90, 46

5 PPE HS + 388, 297, 7

na overw B

6 PPE HS + 599, 88, 5

7 PPE HS - 335, 346, 11overw C

§ oorspronkelijk
e tekst

HS + 349, 333, 10

so

1/H
S

+ 349, 326, 17

overw D § oorspronkelijk
e tekst

2/H
S

+ 608, 8, 76

overw G § oorspronkelijk
e tekst

HS + 355, 321, 16

8 PPE HS + 458, 195, 39na overw G

9 PPE HS + 346, 334, 12

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 344, 311, 28
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Verzoeken om aparte stemming
ECR: §§ 5, 16, 22, 23, 34, 35, 36; overw G
PPE: §§ 6, 16, 19, 34, 36, 37; visum 22; overw C

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 11
1e deel “uit nogmaals zijn ernstige bezorgdheid het feit dat in het kader 

van het immigratiebeleid van het VK kan worden afgeweken van 
de rechten van betrokkenen;”

2e deel “herhaalt zijn standpunt dat de afwijking van de 
gegevensbeschermingswetgeving in het kader van de verwerking 
van persoonsgegevens voor immigratiedoeleinden, zoals 
neergelegd in de Britse Data Protection Act, gewijzigd moet worden 
voordat er een geldig adequaatheidsbesluit kan worden afgegeven, 
zoals reeds eerder verwoord in zijn resolutie van 12 februari 2020 
over het voorgestelde mandaat voor onderhandelingen over een 
nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot 
Brittannië en Noord-Ierland en in het advies van de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van 5 februari 
2021;”

3e deel “verzoekt de Commissie aan te dringen op het schrappen van de 
mogelijkheid tot afwijking van aspecten van de 
gegevensbeschermingswetgeving in het kader van 
immigratiecontrole dan wel erop toe te zien dat die zodanig wordt 
herzien dat er voldoende waarborgen voor de betrokkenen worden 
geboden en de normen waaraan een derde land wordt geacht te 
voldoen niet worden geschonden;”

§ 18
1e deel “wijst met klem op het feit dat in de Britse wet van 2018 

betreffende de terugtrekking uit de Europese Unie wordt bepaald 
dat jurisprudentie van het HvJ-EU die vóór het einde van de 
overgangsperiode tot stand is gekomen, “overgenomen EU-recht” 
zal worden en dus juridisch bindend zal zijn voor het VK; wijst erop 
dat het VK bij de beoordeling van de gepastheid van de 
bescherming die geboden wordt door andere derde landen 
gebonden is aan de beginselen en voorwaarden die in het 
Schrems I- en Schrems II-arrest van het HvJ-EU zijn bepaald;”

2e deel “vreest dat de Britse rechter het EU-Handvest van de grondrechten 
desondanks niet langer zal toepassen;”

3e deel “wijst erop dat het VK niet meer onderworpen is aan de 
rechtspraak van het HvJ-EU, dat wat de uitlegging van het 
Handvest betreft de hoogste instantie is;”
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§ 20
1e deel “maakt zich zorgen over het feit dat het VK zichzelf het recht heeft 

toegekend om te verklaren dat andere derde landen of gebieden 
voorzien in een passend niveau van gegevensbescherming, 
ongeacht of het derde land of gebied in kwestie die bescherming 
naar het oordeel van de EU ook biedt; herinnert eraan dat het VK 
inmiddels heeft verklaard dat Gibraltar voorziet in passende 
bescherming, maar dat de EU een dergelijke verklaring niet heeft 
afgegeven;”

2e deel “vreest daarom dat toekenning van de adequaatheidsstatus aan 
het VK zal leiden tot het omzeilen van de EU-voorschriften inzake 
doorgiften van gegevens aan landen of gebieden waar de 
gegevensbescherming niet adequaat wordt geacht in de zin van 
het EU-recht;”



P9_PV-PROV(2021)5.18-
21(VOT)_NL.docx

80 PE 693.185

§ 21
1e deel “neemt kennis van het feit dat het VK op 1 februari 2021 een 

verzoek heeft ingediend om toe te treden tot het alomvattend en 
vooruitstrevend trans-Pacifisch partnerschap (CPTPP), met name 
om te kunnen profiteren van moderne regels inzake digitale handel 
die het mogelijk maken gegevens vrij uit te wisselen tussen de 
leden van het partnerschap, onnodige belemmeringen voor 
bedrijven weg te nemen, etc.; stelt met bezorgdheid vast dat er 
met betrekking tot acht van de elf leden van het CPTTP geen 
adequaatheidsbesluit van de EU is afgegeven;”

2e deel “is zeer bezorgd over mogelijke verdere doorgiften van 
persoonsgegevens van EU-burgers en ingezetenen van de EU aan 
deze landen als aan het VK een adequaatheidsbesluit wordt 
toegekend;”

ECR, PPE:
§ 29;
1e deel “herinnert eraan dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 

12 februari 2020 benadrukte dat “het VK geen rechtstreekse 
toegang mag hebben tot de gegevens van de EU-
informatiesystemen en dat het niet mag deelnemen aan de 
bestuursstructuren van de EU-agentschappen op het gebied van 
vrijheid, veiligheid en recht, terwijl het delen van informatie met 
het VK, met inbegrip van persoonsgegevens, onderworpen moet 
zijn aan strikte waarborgen en controle- en toezichtsvoorwaarden, 
inclusief een gelijkwaardig beschermingsniveau voor 
persoonsgegevens als hetgeen waarin voorzien is in het EU-recht”; 
ziet de tekortkomingen en schendingen bij de tenuitvoerlegging 
van de gegevensbeschermingswetgeving door het VK toen het land 
nog lid was van de EU als een slecht teken;”

2e deel “wijst erop dat het VK een illegale kopie van het 
Schengeninformatiesysteem heeft gemaakt en bewaard; wijst erop 
- los van het feit dat het VK geen toegang meer heeft tot het 
Schengeninformatiesysteem - dat die schendingen laten zien dat 
de gegevens van EU-burgers bij de Britse autoriteiten ook al niet 
veilig waren toen het Verenigd Koninkrijk nog een lidstaat was;”

3e deel “betreurt derhalve dat de Commissie tekort is geschoten in haar 
taak als hoedster van de Verdragen en niet voldoende druk op het 
VK heeft uitgeoefend om deze problemen naar behoren en tijdig op 
te lossen en aan te tonen dat het zorgvuldig omgaat met 
persoonsgegevens die verwerkt worden met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van 
strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen; maakt zich 
daarom zorgen over de uitwisseling van gegevens met Britse 
rechtshandhavingsinstanties en over het feit dat het VK toegang 
blijft houden tot EU-rechtshandhavingsdatabanken;”
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overw D
1e deel “overwegende dat bepaalde aspecten van de wetgeving en/of de 

praktijk van het VK door de Commissie buiten beschouwing zijn 
gelaten, waardoor ontwerpuitvoeringsbesluiten zijn opgesteld die 
niet stroken met het Unierecht;”

2e deel “overwegende dat in artikel 45 van de AVG wordt bepaald dat de 
Commissie bij de beoordeling van de vraag of het 
beschermingsniveau adequaat is, met name rekening houdt met: 
“de toepasselijke algemene en sectorale wetgeving, onder meer 
inzake openbare veiligheid, defensie, nationale veiligheid en 
strafrecht en de toegang van overheidsinstanties tot 
persoonsgegevens, evenals de tenuitvoerlegging van die 
wetgeving, gegevensbeschermingsregels, beroepsregels en 
veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van regels voor de verdere 
doorgifte van persoonsgegevens aan een ander derde land of een 
andere internationale organisatie die in dat land of die 
internationale organisatie worden nageleefd, precedenten in de 
rechtspraak”, alsmede “de internationale toezeggingen die het 
derde land of de internationale organisatie in kwestie heeft 
gedaan, of andere verplichtingen die voortvloeien uit juridisch 
bindende overeenkomsten of instrumenten, alsmede uit de 
deelname van dat derde land of die internationale organisatie aan 
multilaterale of regionale regelingen, in het bijzonder met 
betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens”, met 
inbegrip van internationale overeenkomsten op andere gebieden in 
verband met de toegang tot gegevens of het delen van informatie, 
en dat die internationale overeenkomsten derhalve moeten worden 
getoetst;”


