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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. Wijzigingen van Etias: politiële en justitiële samenwerking ***I

Verslag: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 42 commissie HS + 437, 120, 138

2. Wijzigingen van Etias: grenzen en visa ***I

Verslag: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 66 commissie HS + 435, 119, 141

3. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering – aanvraag EGF/2020/003 
DE/GMH Guss – Duitsland

Verslag: Jens Geier (A9-0189/2021) (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 + 670, 22, 4
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4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering – aanvraag EGF/2020/005 
BE/Swissport – België

Verslag: Olivier Chastel (A9-0188/2021) (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 + 660, 29, 7

5. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering – aanvraag EGF/2020/004 
NL/KLM – Nederland

Verslag: Monika Vana (A9-0187/2021) (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 + 657, 32, 7

6. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering – aanvraag EGF/2020/007 
FI/Finnair – Finland

Verslag: Olivier Chastel (A9-0186/2021) (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 + 658, 31, 7
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7. Wijzigingen van Etias: ECRIS-TCN ***I

Verslag: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

amendement van 
de bevoegde 
commissie

1 commissie HS + 431, 120, 144

voorstel van de Commissie HS + 441, 119, 136

8. Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor 
douanecontroleapparatuur ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Jiří Pospíšil (A9-0196/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming

9. Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 2021-2027 ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: David Casa (A9-0197/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming

10. Digitaal EU-COVID-certificaat – burgers van de Unie ***I

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

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 26 commissie 
LIBE

HS + 546, 93, 51

verklaring van de 
Commissie

27 commissie 
LIBE

HS + 575, 72, 43

11. Digitaal EU-COVID-certificaat – onderdanen van derde landen 
***I

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

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 2 commissie 
LIBE

HS + 553, 91, 46

verklaring van de 
Commissie

3 commissie 
LIBE

HS + 577, 71, 42
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12. Mededingingsbeleid – jaarverslag 2020

Verslag: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmi
ng

HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 626, 10, 61

§ 3 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 369, 291, 37

3 PPE HS + 342, 292, 63

so

1/HS ↓

2/HS ↓

§ 12

§ oorspronkelij
ke tekst

3/HS ↓

so

1/HS + 642, 16, 39

§ 14 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 362, 294, 41

7 S&D HS - 199, 410, 88

9 PPE HS + 355, 307, 35

§ 15

§ oorspronkelij
ke tekst

HS ↓

8 The Left HS - 173, 512, 11

so

1/HS + 636, 23, 38

§ 18

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 341, 288, 68

so

1/HS + 680, 7, 10

§ 26 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 374, 289, 34



P9_PV-PROV(2021)06-
07(VOT)_NL.docx

9 PE 694.358

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmi
ng

HS/ES - 
opmerkingen

§ 32 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 394, 227, 76

§ 37 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 638, 29, 30

so

1/HS + 643, 3, 51

§ 44 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 542, 103, 52

§ 49 1 ECR HS + 664, 14, 18

so

1/HS + 689, 3, 5

§ 50 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 511, 180, 6

5 ID HS - 157, 526, 12§ 64

§ oorspronkelij
ke tekst

HS + 351, 310, 36

§ 65 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 381, 293, 23

na § 67 6 ID HS - 87, 520, 87

§ 78 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 660, 10, 27

§ 79 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 686, 3, 8

so

1/HS + 654, 27, 16

§ 82 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS - 202, 401, 94

§ 83 4 PPE HS - 300, 310, 87

§ 87 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 549, 99, 49

sooverw D § oorspronkelij
ke tekst

1/HS + 652, 42, 3
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmi
ng

HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 375, 311, 11

2 PPE HS + 374, 254, 69overw J

§ oorspronkelij
ke tekst

HS ↓

overw S § oorspronkelij
ke tekst

HS + 375, 309, 13

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 508, 115, 68

Verzoeken om aparte stemming
PPE: overw S §§ 15, 32, 64, 65
Renew: § 15
S&D: overw J
ECR: §§ 15, 87
ID: §§ 32, 37, 64, 78, 79, 82

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
overw D
1e deel “overwegende dat alle staatssteun op economisch, 

maatschappelijk en ecologisch verantwoorde wijze moet worden 
vormgegeven en verleend;”

2e deel “overwegende dat het mededingingsbeleid op de lange termijn 
moet voorzien in een efficiënte aanpak van maatschappelijke, 
digitale en ecologische uitdagingen en volledig moet stroken met 
de in de Europese Green Deal beschreven prioriteiten en de 
doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs;”

§ 3
1e deel “is van oordeel dat de strikte en onpartijdige handhaving van de 

mededingingsregels van de EU door onafhankelijke 
mededingingsautoriteiten van cruciaal belang is voor Europese 
bedrijven die internationaal actief zijn in de eengemaakte markt, 
en met name voor kmo’s, en aanzienlijk kan bijdragen tot 
belangrijke politieke prioriteiten, zoals de totstandbrenging van 
een diepere en eerlijkere eengemaakte markt en een connectieve 
digitale eengemaakte markt, de bevordering van het mondiale 
concurrentievermogen van de Unie,”

2e deel “en de bestrijding van sociale ongelijkheid en de klimaatcrisis, 
alsook tot Europese waarden op het gebied van milieunormen, 
sociale zaken, klimaatbeleid en consumentenbescherming; vestigt 
evenwel de aandacht op het belang van afgewogen flexibiliteit in 
crisissituaties;”
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§ 14
1e deel “merkt op dat de tijdelijke kaderregeling bepaalde voorwaarden 

omvat voor bepaalde soorten staatssteunmaatregelen, zoals 
herkapitalisatie; is in dit verband ingenomen met voorwaarden 
zoals een verbod op de uitkering van dividenden, de uitbetaling 
van bonussen en de terugkoop van aandelen;”

2e deel “betreurt echter dat deze voorwaarden niet voor andere 
staatssteunmaatregelen zijn opgelegd; verzoekt de Commissie 
voor alle staatssteunmaatregelen in het tijdelijke steunkader 
dergelijke voorwaarden op te leggen, waaronder met name 
herkapitalisatiemaatregelen, die alleen als laatste redmiddel door 
lidstaten mogen worden overwogen, aangezien ze een zeer 
verstorend effect kunnen hebben op de eengemaakte markt;”

§ 18
1e deel “verzoekt de Commissie en de lidstaten een routekaart voor de 

periode na de COVID-19-crisis op te stellen voor gerichtere 
staatssteun met het oog op de bevordering van het 
concurrentievermogen en het behoud van de werkgelegenheid; 
stelt voor dat deze routekaart maatregelen kan omvatten voor het 
aanpakken van marktfragmentatie en -verstoringen die 
voortvloeien uit een ongelijk speelveld, alsook een analyse van de 
gevolgen van staatssteun voor de eengemaakte markt en 
duidelijke richtsnoeren over de manier waarop de instrumenten 
van het mededingingsbeleid het best kunnen worden ingezet om 
het herstel te stimuleren;”

2e deel “verzoekt de Commissie daarnaast met klem industriële, digitale 
en groene strategieën mee te nemen in de vaststelling van de 
toekomstige voorwaarden voor staatssteun;”

§ 26
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “ondernemingen die op één lijn 

liggen met de Europese Green Deal,”
2e deel deze woorden
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§ 50
1e deel “onderstreept het belang van het transparantieregister om 

openbaar toezicht te garanderen op de lobby-inspanningen 
teneinde verstoring van de mededinging te voorkomen;”

2e deel “verzoekt om een verbeterd transparantieregister in de EU met 
informatie over de financiering van bedrijven en verenigingen om 
te voorkomen dat belanghebbenden namens andere bedrijven 
optreden zonder aan te geven dat ze dit doen;”

Renew:
§ 44
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “betreurt het dat de 

ontwerpvoorstellen geen adequate maatregelen tegen 
tussenpersonen in de reclamesector bevatten;”

2e deel deze woorden

ID:
§ 12
1e deel “is ingenomen met de vaststelling van een tijdelijke kaderregeling 

inzake staatssteunmaatregelen,”
2e deel “en de wijzigingen tot verlenging en uitbreiding daarvan,”
3e deel “in respons op de onverwachte ontwikkelingen in verband met de 

ongekende COVID-19-crisis, om de lidstaten in staat te stellen 
bedrijven tijdens de pandemie te steunen; staat achter de 
instandhouding van buitengewone maatregelen zolang het herstel 
nog gaande is, maar onderstreept dat het kader een tijdelijk 
instrument is; benadrukt dat het herstel van doeltreffende 
mededinging op de middellange tot lange termijn belangrijk is voor 
het waarborgen van een snel en consequent herstel; stelt vast dat 
er tussen de lidstaten aanzienlijke verschillen bestaan wat betreft 
de beschikbare begrotingsruimte voor de verlening van 
staatssteun;”

PPE, Renew:
§ 82
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “betreurt dat de Commissie 

vrijhandelsovereenkomsten blijft sluiten ongeacht de kosten 
ervan;”

2e deel deze woorden

13. De genderdimensie van het cohesiebeleid

Verslag: Monika Vana (A9-0154/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmi
ng

HS/ES - 
opmerkingen

so§ 1 § oorspronkelij
ke tekst

1/HS + 604, 32, 59
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmi
ng

HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 479, 119, 71

3/HS + 573, 52, 70

so

1/HS + 581, 33, 81

2/HS + 451, 160, 82

§ 9 § oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 670, 7, 18

so

1/HS + 633, 25, 37

2/HS + 476, 119, 76

3/HS + 652, 15, 28

§ 20 § oorspronkelij
ke tekst

4/HS + 480, 103, 86

so

1/HS + 615, 44, 36

overw J § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 376, 280, 39

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 390, 82, 212

Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
overw J
1e deel “overwegende dat het EU-herstelfonds steun verleent aan sectoren 

die zwaar getroffen zijn door de crisis; overwegende dat de impact 
op de Europese samenleving als geheel dan ook effecten op lange 
termijn zal hebben voor het onderwijs, de inzetbaarheid en de 
toekomst van alle burgers, en dat de snelle reactie van de 
Europese instellingen en hun bereidheid om de Europese 
samenleving te steunen, moeten worden geprezen;”

2e deel “overwegende dat de overkoepelende prioriteiten van het EU-
herstelfonds gericht zijn op sectoren met een hoog percentage 
mannelijke werknemers, waardoor het risico bestaat dat de 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt 
toeneemt;”
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§ 1
1e deel “benadrukt het belang van het cohesiebeleid voor de bevordering 

van gelijkheid tussen mensen en tussen regio’s, met inbegrip van 
gendergelijkheid, en voor de uitvoering van de EU-strategie voor 
gendergelijkheid,”

2e deel “met inbegrip van de gendergerelateerde gezondheidsprioriteiten 
zoals seksuele en reproductieve gezondheid en rechten;”

3e deel “stipt aan dat de uitvoering van alle beleidsdoelstellingen 
passende, voldoende en duurzame middelen vereist; beveelt de 
lidstaten aan bij de ontwikkeling en goedkeuring van programma’s 
rekening te houden met maatregelen inzake gendergelijkheid;”

§ 9
1e deel “is van mening dat de belanghebbenden bij programma’s en de 

toezichtcomités moeten beschikken over duidelijkere indicatoren 
voor de efficiëntie en doeltreffendheid van de programma’s wat 
betreft de introductie van een genderperspectief in concrete 
projecten, met name in het kader van EFRO-steunmaatregelen; 
meent dat de richtsnoeren, opleidingsprogramma’s en concrete 
voorbeelden van goede praktijken om dit probleem aan te pakken 
beperkt blijven; benadrukt in dat opzicht het potentieel van het 
EFRO/Cohesiefonds om de kloof te overbruggen waarmee vrouwen 
nog steeds te maken hebben, vooral met betrekking tot vrouwelijk 
ondernemerschap en de digitale sector, aangezien vrouwen slechts 
34,4 % van de zelfstandigen en 30 % van de startende 
ondernemers in de Europese Unie vertegenwoordigen;”

2e deel “dringt er bij de Raad op aan overeenstemming te bereiken over 
het voorstel voor een richtlijn inzake de verbetering van de man-
vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van 
beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende 
maatregelen (de richtlijn vrouwelijke bestuurders), aangezien dit 
een zeer belangrijk instrument is voor het bereiken van een beter 
genderevenwicht in de economische besluitvorming op het hoogste 
niveau;”

3e deel “roept ertoe op om een deel van de fondsen van het cohesiebeleid 
te gebruiken om vrouwen in armoede, vrouwen die risico op 
armoede lopen, alleenstaande moeders, vrouwen met een 
handicap en vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld te 
ondersteunen; verzoekt de lidstaten en hun respectieve 
autoriteiten om dergelijke programma’s uit te voeren;”
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§ 20
1e deel “verzoekt de lidstaten de middelen uit het cohesiebeleid aan te 

wenden om regionale economische en sociale verschillen verder 
terug te dringen en zich daarbij specifiek te richten op bestrijding 
van de feminisering van armoede, werkloosheid onder vrouwen en 
uitsluiting van vrouwen van veel economische kansen, om alle 
vormen van gendergerelateerd geweld en discriminatie te 
voorkomen en te bestrijden, om de empowerment van vrouwen te 
bevorderen en na te streven door hun toegang tot en re-integratie 
op de arbeidsmarkt te verbeteren, om gezondheidsgerelateerde 
prioriteiten aan de orde te stellen zoals gedefinieerd in de 
gendergelijkheidsstrategie 2020-2025,”

2e deel “in het bijzonder seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 
als een fundamenteel mensenrecht en een essentieel aspect van 
het welzijn van mensen, en om gendergelijkheid te bevorderen;”

3e deel “roept voorts op tot verbetering van de synergieën tussen het 
Cohesiefonds, het herstelfonds en andere bestaande programma’s 
teneinde de arbeidsomstandigheden van vrouwen te verbeteren, 
onder meer door de genderloonkloof, onzeker werk en informeel 
werk te bestrijden, in zorgfaciliteiten te investeren, 
gendergerelateerd geweld te voorkomen en te bestrijden,”

4e deel “en de toegang tot diensten voor seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten te waarborgen;”

14. EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 – De natuur terug in ons 
leven brengen

Verslag: César Luena (A9-0179/2021)
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so
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§ 3 § oorspronkelij
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmi
ng

HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 595, 31, 72

2/HS + 390, 277, 31

3/HS + 386, 279, 33

4/HS + 403, 287, 8

5/HS + 402, 280, 16

§ 14 § oorspronkelij
ke tekst

6/HS + 369, 306, 23

§ 17 12 leden HS + 387, 295, 16

na § 17 25 leden HS - 310, 361, 25

2 commissie 
AGRI

HS + 365, 324, 9na § 20

3 commissie 
AGRI

HS + 355, 301, 42

13 leden HS - 315, 369, 13

so

1/HS + 609, 37, 52

2/HS + 399, 238, 61

3/HS + 402, 259, 37

§ 30

§ oorspronkelij
ke tekst

4/HS + 407, 243, 48

na § 30 4 commissie 
AGRI

HS + 352, 328, 18

so

1/HS + 670, 15, 12

2/HS + 355, 312, 30

§ 31 § oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 360, 288, 49

so§ 32 § oorspronkelij
ke tekst

1/HS + 639, 21, 37
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmi
ng

HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 367, 314, 16

3/HS + 361, 311, 25

so

1/HS + 580, 60, 57

2/HS + 406, 255, 36

§ 33 § oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 383, 258, 56

so

1/HS + 624, 41, 32

§ 35 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 380, 304, 13

so

1/HS + 652, 44, 1

§ 40 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 402, 287, 8

21 leden HS - 327, 332, 38

so

1/HS + 542, 77, 78

§ 48

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 345, 338, 14

na § 49 11 leden HS + 374, 277, 46

18 leden HS + 375, 294, 27

so

1/HS ↓

§ 61

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS ↓

22 leden HS - 325, 357, 15

so

1/HS + 647, 31, 19

§ 73

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 383, 303, 11
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmi
ng

HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 650, 37, 10

2/HS + 352, 313, 31

3/HS + 362, 315, 20

§ 74 § oorspronkelij
ke tekst

4/HS + 363, 292, 41

so

1/HS + 635, 30, 29

§ 75 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 352, 336, 8

§ 76 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 422, 227, 48

14 leden HS - 269, 384, 44

so

1/HS + 577, 65, 54

2/HS + 355, 332, 10

3/HS + 362, 328, 7

§ 86

§ oorspronkelij
ke tekst

4/HS + 375, 306, 16

15 leden HS + 341, 333, 23

so

1/HS ↓
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§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS ↓

§ 89 16 leden HS + 348, 339, 10
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1/HS + 648, 35, 14

§ 90 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 388, 298, 11
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Betreft am 
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HS/ES - 
opmerkingen

5 commissie 
AGRI

HS + 315, 305, 77

6 commissie 
AGRI
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so
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§ oorspronkelij
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§ 92 § oorspronkelij
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so
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so
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so
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so
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§ 174 § oorspronkelij
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§ 177 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 623, 25, 49

so

1/HS + 634, 7, 56

§ 182 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 384, 285, 28

visum 31 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 391, 275, 31

so

1/HS + 636, 54, 7

overw A § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 417, 240, 40

na overw AM 23 leden HS + 338, 336, 23

so

1/HS + 640, 49, 8

overw AN § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 423, 237, 37

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 515, 90, 86

Verzoeken om aparte stemming
leden: visum 31; §§ 67, 107, 114, 132, 148, 157, 177
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Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
overw A
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “een noodsituatie op het gebied 

van klimaat en milieu heeft afgekondigd en”
2e deel deze woorden

overw AN
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de vermindering van het aantal 

oerbossen en bepaalde bosbeheermethoden, zoals kaalslag”
2e deel deze woorden

§ 3
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de andere twee dimensies 

ondersteunt en”
2e deel deze woorden

§ 10
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “dringend”, “te herzien” en 

“dringend”
2e deel “dringend” (eerste keer)
3e deel “te herzien” en “dringend” (tweede keer)

§ 14
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “zoals bossen, watergebieden, 

veengebieden, graslanden en kustecosystemen”, “alle resterende”, 
“en oude bossen”, “en andere koolstofrijke ecosystemen” en 
“bindend moeten zijn en”

2e deel “zoals bossen, watergebieden, veengebieden, graslanden en 
kustecosystemen”

3e deel “alle resterende”
4e deel “en oude bossen”
5e deel “en andere koolstofrijke ecosystemen”
6e deel “bindend moeten zijn en”

§ 30
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de”, “resterende” en “benadrukt 

dat bosverbetering om natuurbossen de gelegenheid te geven 
ouder te worden essentieel is om het areaal aan oerbossen te laten 
groeien”

2e deel “de”
3e deel “resterende”
4e deel “benadrukt dat bosverbetering om natuurbossen de gelegenheid te 

geven ouder te worden essentieel is om het areaal aan oerbossen 
te laten groeien”
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§ 31
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “potentieel” en “een tijdelijk 

moratorium op houtkap op al deze locaties vast te stellen teneinde 
te voorkomen dat ze opzettelijk worden vernietigd en per 
ommegaande wettelijk vast te leggen dat in de bossen waarvan is 
bevestigd dat het oerbossen zijn, niet mag worden 
geïntervenieerd”

2e deel “potentieel”
3e deel “een tijdelijk moratorium op houtkap op al deze locaties vast te 

stellen teneinde te voorkomen dat ze opzettelijk worden vernietigd 
en per ommegaande wettelijk vast te leggen dat in de bossen 
waarvan is bevestigd dat het oerbossen zijn, niet mag worden 
geïntervenieerd”

§ 32
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “bindende” en “zowel binnen als 

buiten de reeds beschermde gebieden”
2e deel “bindende”
3e deel “zowel binnen als buiten de reeds beschermde gebieden”

§ 33
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “bossen” en “benadrukt dat er na 

het herstel geen aantasting van de ecosystemen meer mag 
worden toegestaan”

2e deel “bossen”
3e deel “benadrukt dat er na het herstel geen aantasting van de 

ecosystemen meer mag worden toegestaan”

§ 35
1e deel gehele tekst zonder het woord: “bindende”
2e deel dit woord

§ 40
1e deel gehele tekst zonder het woord: “wetgevings-”
2e deel dit woord

§ 48
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “een percentage dat op de 

middellange tot lange termijn verder moet worden verhoogd”
2e deel deze woorden

§ 61
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “waaronder van plantaardige 

producten, in het bijzonder verse groente en fruit”
2e deel deze woorden

§ 73
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “afgeschaft en”
2e deel deze woorden
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§ 74
1e deel “constateert met bezorgdheid dat er nog steeds sprake is van 

wijdverbreide verstoring van de zeebodem in de kustwateren van 
de EU, met name ten gevolge van het vissen met bodemtrawls, 
waarvan de FAO heeft vastgesteld dat zij op jaarbasis het type 
vistuig zijn met het grootste aandeel teruggegooide vangst en 
extreem schadelijke gevolgen hebben voor de zeebodem, 
afhankelijk van het type visserij en de kenmerken van het beviste 
gebied; wijst erop dat visserij met bodemtrawls tot het meest 
voorkomende vistuig in de EU behoort; herinnert aan de huidige 
verplichting om visserij met bodemberoerend vistuig dieper dan 
400 m in gebieden waar kwetsbare mariene ecosystemen 
voorkomen of kunnen voorkomen, te staken; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten daarom zorg te dragen voor de 
volledige en doeltreffende uitvoering van Verordening 
(EU) 2016/2336[79], ook met betrekking tot onderzeese bergen;” 
zonder de woorden: “met name ten gevolge van het vissen met 
bodemtrawls, waarvan de FAO heeft vastgesteld dat zij op 
jaarbasis het type vistuig zijn met het grootste aandeel 
teruggegooide vangst en extreem schadelijke gevolgen hebben 
voor de zeebodem, afhankelijk van het type visserij en de 
kenmerken van het beviste gebied; wijst erop dat visserij met 
bodemtrawls tot het meest voorkomende vistuig in de EU behoort;” 
en “of kunnen voorkomen”

2e deel “met name ten gevolge van het vissen met bodemtrawls, waarvan 
de FAO heeft vastgesteld dat zij op jaarbasis het type vistuig zijn 
met het grootste aandeel teruggegooide vangst en extreem 
schadelijke gevolgen hebben voor de zeebodem, afhankelijk van 
het type visserij en de kenmerken van het beviste gebied; wijst 
erop dat visserij met bodemtrawls tot het meest voorkomende 
vistuig in de EU behoort;”

3e deel “of kunnen voorkomen”
4e deel “verzoekt de Commissie verder om, in aanvulling op de 

beperkingen die zijn vastgesteld voor de Middellandse Zee, waar 
nodig ook het gebruik van bodemtrawls in andere kustgebieden te 
beperken, waaronder in haar actieplan voor de instandhouding van 
de visbestanden en de bescherming van de mariene ecosystemen, 
teneinde te waarborgen dat de meest duurzame en minst 
schadelijke werkwijzen worden gehanteerd;”

§ 75
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “uitgebannen of”
2e deel deze woorden

§ 86
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “afgestemd”, “dat er duidelijke 

prioriteiten moeten worden gesteld in” en “bindende”
2e deel “afgestemd”
3e deel “dat er duidelijke prioriteiten moeten worden gesteld in”
4e deel “bindende”
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§ 87
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met inbegrip van de 

bescherming van bossen”
2e deel deze woorden

§ 90
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “circulair” en “en cascadering”
2e deel deze woorden

§ 91
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de biodiversiteitsstrategie voor 

2030 en” en “met name als onderdeel van de richtlijn 
hernieuwbare energie en de gedelegeerde handelingen uit hoofde 
van de taxonomieverordening”

2e deel “de biodiversiteitsstrategie voor 2030 en”
3e deel “met name als onderdeel van de richtlijn hernieuwbare energie en 

de gedelegeerde handelingen uit hoofde van de 
taxonomieverordening”

§ 92
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “bosverbetering”
2e deel deze woorden

§ 96
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de bescherming van”
2e deel deze woorden

§ 99
1e deel gehele tekst zonder het woord: “ambitieuze”
2e deel dit woord

§ 105
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “al”, “wettelijk moeten worden 

vastgelegd” en “en de vastlegging van verbintenissen voor de 
lange termijn”

2e deel “al”
3e deel “wettelijk moeten worden vastgelegd”
4e deel “en de vastlegging van verbintenissen voor de lange termijn”

§ 108
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “beklemtoont dat wanneer de 

EFSA concludeert dat er sprake is onaanvaardbare milieueffecten, 
er geen goedkeuring kan worden verleend;”

2e deel deze woorden

§ 109
1e deel “is van mening dat de afwijking uit hoofde van artikel 53, lid 1, van 

Verordening (EG) nr. 1107/2009 moet worden verduidelijkt”
2e deel “en enkel om gezondheids- en milieuredenen mag worden 

toegepast;”
3e deel “betreurt dat deze afwijking wordt gebruikt om het verbod op alle 

buitentoepassingen van drie neonicotinoïden te ondermijnen;”
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§ 111
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “een grootschalig gebruik van 

pesticiden leidt tot” en “hetgeen”
2e deel deze woorden

§ 126
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en uiterlijk in 2025”
2e deel deze woorden

§ 131
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “juridisch bindend”, “– een 

biodiversiteitswet –” en “binnen en buiten de beschermde 
gebieden”

2e deel “juridisch bindend”
3e deel “– een biodiversiteitswet –”
4e deel “binnen en buiten de beschermde gebieden”

§ 174
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “beklemtoont dat de Commissie 

moet ophouden de ontwikkeling van technologie voor 
diepzeebodemmijnbouw te financieren”

2e deel deze woorden

§ 182
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en andere strafbare feiten op 

milieugebied”
2e deel deze woorden

15. 75e en 76e zitting van de Algemene Vergadering van de VN

Verslag: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)
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so
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Betreft am 
nr.

van HS, 
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ng
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so

1/HS + 606, 50, 33

2/HS + 476, 189, 23

§ 1, punt h § oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 518, 51, 120

§ 1, punt m § oorspronkelij
ke tekst

HS + 467, 138, 79

so

1/HS + 624, 18, 45

2/HS + 488, 122, 77

3/HS + 401, 266, 19

§ 1, punt v § oorspronkelij
ke tekst

4/HS + 601, 22, 63

so

1/HS + 595, 36, 56

§ 1, punt w § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 364, 275, 47

so

1/HS + 603, 51, 36

2/HS + 410, 210, 70

3/HS + 601, 25, 64

4/HS + 543, 96, 51

5/HS + 651, 7, 32

6/HS + 383, 271, 36

7/HS + 371, 302, 15

§ 1, punt ae § oorspronkelij
ke tekst

8/HS + 593, 47, 49

so

1/HS + 673, 9, 7

§ 1, punt aj § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 544, 118, 27
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmi
ng

HS/ES - 
opmerkingen

3/HS + 494, 169, 26

4/HS + 606, 68, 15

5/HS + 546, 46, 97

6/HS + 519, 127, 43

7/HS + 545, 35, 109

so

1/HS + 666, 6, 18

§ 1, punt al § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 552, 64, 70

so

1/HS + 623, 38, 28

overw E § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 541, 81, 66

aanbeveling (gehele tekst) HS + 477, 89, 127

Verzoeken om aparte stemming
PPE, ECR, ID: § 1, punt m
ID: § 1, punt c

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 1, punt w
1e deel “samenhang te bevorderen in de manier waarop de VN omgaat 

met situaties waarin grondgebied bezet of geannexeerd is; het 
Parlement herinnert eraan dat de internationale gemeenschap zich 
bij haar optreden in dergelijke situaties moet laten leiden door het 
internationaal humanitair recht, ook in gevallen van langdurige 
bezetting en ten aanzien van de talloze bevroren conflicten in de 
landen van het Oostelijk Partnerschap; waardeert dat de VN steeds 
meer aandacht besteedt aan activiteiten van het bedrijfsleven die 
verband houden met situaties die de internationale gemeenschap 
met zorg vervullen”

2e deel “en verzoekt de Raad om in de EU gevestigde ondernemingen die 
in rapporten van de VN genoemd worden of die in databanken van 
de VN opgenomen zijn, nauwlettend in de gaten te houden;”

§ 1, punt al
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “in lijn met de verklaring en het 

actieprogramma van Peking”
2e deel deze woorden

ID:



P9_PV-PROV(2021)06-
07(VOT)_NL.docx

29 PE 694.358

overw E
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “overwegende dat verdere 

moedige maatregelen en politieke vastberadenheid nodig zijn om 
belangrijke resterende vraagstukken aan te pakken, met name de 
hervorming van de structuur van de VN-Veiligheidsraad;”

2e deel deze woorden

§ 1, punt b
1e deel gehele tekst zonder het woord: “onvoorwaardelijke”
2e deel dit woord

PPE, ECR:
§ 1, punt c
1e deel “zijn inspanningen voort te zetten opdat de EU en haar lidstaten 

steeds meer met één stem kunnen spreken in de VN en op andere 
multilaterale fora”

2e deel “en het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU doeltreffender 
en proactiever te maken door de regel van stemming met 
gekwalificeerde meerderheid toe te passen in de Raad om de 
samenwerking te versterken bij aangelegenheden die van cruciaal 
strategisch belang zijn voor de EU of die haar fundamentele 
waarden weerspiegelen” zonder de woorden: “door de regel van 
stemming met gekwalificeerde meerderheid toe te passen in de 
Raad”

3e deel “door de regel van stemming met gekwalificeerde meerderheid toe 
te passen in de Raad”

4e deel “aangezien dit de enige manier is waarop de Unie een leidersrol 
kan spelen op het internationale toneel en haar invloed kan 
gebruiken om positieve veranderingen en betere reacties op 
mondiale uitdagingen teweeg te brengen, met name in de VN-
Veiligheidsraad, en ook wat betreft de goede samenwerking met 
de permanente en roulerende leden van de Veiligheidsraad die EU-
lidstaten zijn, met de Algemene Vergadering van de VN en met de 
Mensenrechtenraad; het Parlement prijst de uitstekende rol die de 
EDEO en zijn delegaties vervullen, evenals de delegaties van de 
EU-lidstaten, bij het faciliteren van deze dialoog en samenwerking; 
is van mening dat de EU, om haar doelstellingen en belangen te 
verdedigen, moet streven naar gemeenschappelijke standpunten 
over vraagstukken in de Veiligheidsraad door middel van 
coördinatie binnen de Raad en tussen de EU-instellingen, in 
overeenstemming met artikel 34 VEU, zodat de samenhang en 
geloofwaardigheid van de EU op VN-niveau wordt verbeterd; wijst 
erop dat de EU binnen de VN door uiteenlopende actoren wordt 
vertegenwoordigd;”

§ 1, punt h
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1e deel “waardevolle steun te blijven verlenen aan de secretaris-generaal 
van de VN bij zijn inspanningen om het hervormingsprogramma in 
de VN te doen vorderen en de VN nog meer in staat te stellen om 
duurzame ontwikkeling te stimuleren, vrede en veiligheid te 
bevorderen, het interne beheersysteem te stroomlijnen, met het 
oog op een doeltreffende, transparante, financieel duurzame en 
verantwoordingsplichtige VN die weer in contact kan komen met 
haar burgers, met inbegrip van plaatselijke gemeenschappen en 
andere actoren in het veld en het maatschappelijk middenveld, en 
beter afgestemd te zijn op de uitdagende mondiale agenda; de 
leiding te nemen op het gebied van het vraagstuk omtrent het 
willekeurig uitstellen van verzoeken van een aantal 
maatschappelijke organisaties om raadgevende status van de VN 
te krijgen; het Parlement benadrukt dat de grote vooruitgang in het 
VN-hervormingsproces zich op administratief en bureaucratisch 
gebied heeft voltrokken, terwijl grote politieke hervormingen op 
zich laten wachten en de heropleving van de Algemene 
Vergadering van de VN dienen te omvatten, alsook concrete 
stappen om de afstemming van het ontwikkelingssysteem op de 
Agenda 2030 te versnellen; is van mening dat de EU en haar 
lidstaten een brede consensus moeten bereiken over de 
hervorming van de VN-Veiligheidsraad, onder meer”

2e deel “een permanente zetel voor de Europese Unie, naast de reeds 
bestaande zetels van de lidstaten,”

3e deel “en een beperking van het gebruik van het vetorecht, met name in 
gevallen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de 
menselijkheid, en een wijziging in de samenstelling van het 
lidmaatschap om de huidige wereld beter weer te geven; is van 
mening dat de EU de secretaris-generaal moet ondersteunen en 
hem vragen zijn inspanningen op te voeren voor de 
tenuitvoerlegging van de VN-strategie inzake genderpariteit om de 
gelijke vertegenwoordiging van vrouwen op alle hiërarchische 
niveaus in het VN-systeem te waarborgen; is van mening dat de EU 
de VN eraan moet herinneren dat, sinds de oprichting van de VN in 
1945, geen enkele vrouw is benoemd als secretaris-generaal;”

§ 1, punt v
1e deel “een consistente dialoog te blijven nastreven binnen de diverse 

fora van de VN, met name de Algemene Vergadering van de VN, 
over de noodzaak om de mensenrechten van LHBTI-personen te 
beschermen, overeenkomstig de richtsnoeren van de EU voor de 
bevordering en de bescherming van het genot van alle 
mensenrechten door LHBTI-personen, de richtsnoeren van de EU 
inzake de doodstraf”

2e deel “en de internationaal erkende beginselen van Jogjakarta;”
3e deel “VN-organen en VN-lidstaten aan te moedigen om discriminatie op 

grond van “genderidentiteit en -expressie” en 
“geslachtskenmerken” aan te merken als schending van de 
mensenrechten, en aldus transgenders en interseksuelen, die vaak 
het slachtoffer van deze vormen van discriminatie zijn, hiertegen te 
beschermen;”
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4e deel “alle diplomatieke instrumenten waarover hij beschikt aan te 
wenden om op mondiaal niveau te pleiten voor het uit het 
strafrecht halen van vrijwillige seksuele betrekkingen tussen 
personen van hetzelfde geslacht, afschaffing van de doodstraf voor 
vrijwillige seksuele betrekkingen tussen personen van hetzelfde 
geslacht, vaststelling van wetgeving die wettelijke erkenning van 
gender mogelijk maakt en invoering van een mondiaal verbod op 
genitale verminking en “conversietherapie”;”

PPE, ID:
§ 1, punt ae
1e deel “een actieve, sterke en ambitieuze leidersrol te vervullen in het 

kader van de voorbereidingen voor de 26e klimaatconferentie van 
de VN (COP26) en daarin een mensenrechtenperspectief op te 
nemen,”

2e deel “met name door mondiale erkenning van het recht op een veilig, 
schoon, gezond en duurzaam milieu te bevorderen”

3e deel “en door het mandaat van de speciale rapporteur van de VN voor 
mensenrechten en milieu te steunen; het Parlement merkt op dat 
klimaatverandering en biodiversiteitsverlies op dit moment grote 
uitdagingen vormen; steunt het VN-initiatief voor milieurechten, in 
het kader waarvan wordt erkend dat inbreuken op milieurechten 
ernstige gevolgen hebben voor een groot aantal mensenrechten;”

4e deel “wijst erop dat biodiversiteit en mensenrechten onderling 
verbonden en van elkaar afhankelijk zijn;”

5e deel “wijst op de verplichting van staten tot eerbiediging van de rechten 
van de mens, waaruit voortvloeit dat de biodiversiteit moet worden 
beschermd en dat burgers bij verlies of aantasting van de 
biodiversiteit toegang moeten hebben tot doeltreffende 
rechtsmiddelen;” zonder de woorden: “tot eerbiediging van de 
rechten van de mens, waaruit voortvloeit”

6e deel “tot eerbiediging van de rechten van de mens, waaruit voortvloeit”
7e deel “het Parlement spoort de EU en de lidstaten in dit kader aan om de 

erkenning van ecocide als internationaal misdrijf in de zin van het 
Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof te 
bevorderen;”

8e deel “stelt zich op het standpunt dat de EU specifieke maatregelen ten 
uitvoer moet leggen om bij inspanningen die gericht zijn op herstel 
een centrale plaats toe te kennen aan het bevorderen van 
veerkracht, en er in samenwerking met de VN voor te zorgen dat 
rampenrisicovermindering in alle EU-beleidsdomeinen geïntegreerd 
wordt, overeenkomstig de in het kader van Sendai voor 
rampenrisicovermindering 2015-2030 vastgestelde doelstellingen; 
stelt zich op het standpunt dat de EU een nieuwe impuls moet 
geven aan het partnerschap met de huidige regering van de VS, 
door steun te verlenen aan de vorming van een “mondiale coalitie 
voor een nettonuluitstoot” met de landen die reeds hebben 
toegezegd eraan te werken uiterlijk in 2050 een nettonuluitstoot 
van emissies te realiseren, door met andere landen samen te 
werken aan de ontwikkeling van plannen en technologieën voor 
koolstofverwijdering en door een nieuwe internationale strategie 
ter bescherming van de biodiversiteit te bevorderen;”

§ 1, punt aj
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1e deel “migratie en gedwongen ontheemding en de oorzaken daarvan aan 
te pakken, en”

2e deel “samen te werken bij de uitvoering van zowel het mondiaal pact 
inzake migratie als het mondiaal pact inzake vluchtelingen;” 
zonder de woorden: “zowel het mondiaal pact inzake migratie als”

3e deel “zowel het mondiaal pact inzake migratie als”
4e deel “herinnert eraan dat mensenrechten binnen het mondiaal pact 

centraal moeten blijven staan en dat specifieke aandacht moet 
uitgaan naar migranten in een kwetsbare situatie, zoals kinderen, 
minderjarigen en vrouwen; te blijven bouwen aan onze 
gezamenlijke inzet om de humanitaire ruimte te beschermen en 
het systeem voor humanitaire respons te verbeteren en het belang 
van de eerbiediging van het recht op asiel, waar dan ook ter 
wereld, te benadrukken; de werkzaamheden van op dit gebied 
werkzame VN-organen, zoals het UNHCR en de UNRWA, te steunen 
en te versterken;”

5e deel “opnieuw te bevestigen dat de UNRWA een sleutelrol speelt in het 
verlenen van humanitaire en ontwikkelingshulp aan Palestijnse 
vluchtelingen;”

6e deel “er bij de VN-lidstaten op aan te dringen de bijdragen aan de 
UNRWA te handhaven en te verhogen, en”

7e deel “steun te verlenen aan het voorstel van de commissaris-generaal 
van de UNRWA om een conferentie te organiseren die moet leiden 
tot een voorspelbaarder, duurzamer en controleerbaarder 
financierings- en uitgavensysteem voor de UNRWA en tot 
toezeggingen in dit kader door een groot aantal VN-lidstaten en 
internationale donoren;”

Diversen
Erratum § 1, punt i.
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16. Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking 2021-2027 – Europa als 
wereldspeler ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria 
Arena, Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021) (meerderheid van de leden van het 
Parlement vereist voor wijziging of verwerping van het standpunt van de Raad)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerp van wetgevingshandeling

art 9 1S The Left HS - 65, 521, 108

17. Statuut en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van 
het ambt van de Europese Ombudsman

Verslag: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

bijlage 
(ontwerpverordening)

HS + 602, 9, 81

18. Overgangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de 
gevolgen van de COVID-19-crisis (wijziging van Verordening 
(EU) 2016/1628) ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2021)0254 - C9-0185/2021 - 
2021/0129(COD))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

voorstel van de 
Commissie

HS + 647, 28, 17
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19. Het belangenconflict van de minister-president van de 
Tsjechische Republiek

Ontwerpresolutie: B9-0303/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmi
ng

HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0303/2021 
(commissie CONT)

na § 4 1 PPE HS + 537, 47, 108

na § 5 2 PPE HS + 513, 101, 79

so

1/HS + 543, 18, 132

na § 23 3 PPE

2/HS + 492, 65, 136

§ 35 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 472, 101, 119

so

1/HS + 492, 120, 80

§ 36 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 450, 156, 87

§ 37 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 534, 76, 82

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 505, 30, 155

Verzoeken om aparte stemming
Renew: §§ 35, 36, 37

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 36
1e deel “verzoekt de Commissie bovengenoemde situatie, alsmede de 

invloed van premier Babiš op de Tsjechische media en op het 
gerechtelijk apparaat, te beoordelen”

2e deel “teneinde schendingen van de rechtsstaat vast te stellen en, indien 
bevestigd en op grond van haar bevindingen, te zijner tijd het 
conditionaliteitsmechanisme voor de bescherming van de 
begroting van de Unie in werking te stellen;”
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amendement 3
1e deel “merkt op dat de Tsjechische politie in het kader van het 

onderzoek rond het zogenaamde project “Ooievaarsnest” in de 
Tsjechische Republiek voor de tweede keer heeft aanbevolen 
premier Babiš aan te klagen wegens vermoede fraude ter hoogte 
van ongeveer twee miljoen EUR;”

2e deel “merkt op dat over het verzoek tot aanklacht moet worden beslist 
door de toezichthoudende aanklager, Jaroslav Šaroch, die in 
september 2019 aanvankelijk had besloten de zaak te seponeren; 
herinnert eraan dat Pavel Zeman, de inmiddels afgetreden 
procureur-generaal, op 4 december 2019 had bevolen de zaak te 
heropenen op grond van mankementen in de juridische 
beoordeling van Jaroslav Šaroch;”

20. Omgang met de uitdaging van de wereldwijde COVID-19-
pandemie: de gevolgen van opheffing van de Trips-
Overeenkomst van de WTO voor COVID-19-vaccins en de 
behandeling, uitrusting en vergroting van de 
productiecapaciteit in ontwikkelingslanden

Ontwerpresoluties: B9-0306/2021, B9-0307/2021, B9-0308/2021, B9-0309/2021, 
B9-0310/2021, B9-0311/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0306/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, leden)

33 The Left HS - 322, 347, 25

9 Verts/ALE HS + 325, 324, 45

19 S&D HS ↓

so

1/HS ↓

4 PPE

2/HS ↓

§ 1

1 ECR HS ↓

10 Verts/ALE HS + 356, 284, 54

14 Verts/ALE HS - 302, 356, 36

15 Verts/ALE HS - 279, 392, 23

na § 1

16 Verts/ALE so
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

1/HS - 293, 360, 41

2/HS ↓

§ 3 20 S&D HS + 490, 176, 28

34 The Left HS - 212, 358, 123

11=
21=

Verts/ALE, 
S&D

HS - 285, 332, 77

so

1/HS + 344, 325, 25

§ 4

2 ECR

2/HS - 92, 553, 49

12 Verts/ALE HS - 142, 393, 159

so

1/HS + 375, 300, 19

5 PPE

2/HS + 339, 315, 40

13 Verts/ALE HS - 259, 370, 65

so

1/HS + 402, 255, 37

2/HS + 396, 283, 15

3/HS + 381, 275, 38

na § 4

6 PPE

4/HS + 386, 275, 33

§ 5 22 S&D HS + 427, 187, 80

§ 6 23 S&D HS + 372, 201, 121

3 ECR HS - 138, 529, 27

7 PPE HS - 296, 389, 9

§ 8

35 The Left HS - 135, 410, 149
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na visum 12 24 The Left HS - 292, 325, 76

overw B 17 S&D HS + 373, 271, 50

8 Verts/ALE HS + 341, 338, 15

25 The Left HS + 451, 181, 62

na overw B

26 The Left HS - 293, 334, 67

overw F 27 The Left HS - 138, 401, 155

overw H 28 The Left HS - 241, 258, 195

18 S&D HS + 334, 315, 45overw I

29 The Left HS - 132, 427, 135

na overw I 30 The Left HS - 294, 338, 62

na overw J 31 The Left HS + 287, 272, 135

na overw M 32 The Left HS - 298, 328, 68

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 355, 263, 71

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0306/2021 S&D HS ↓

B9-0307/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0308/2021 The Left HS ↓

B9-0309/2021 PPE HS ↓

B9-0310/2021 ECR HS ↓

B9-0311/2021 Renew HS ↓

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 2
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1e deel “onderstreept dat, op de lange termijn, de wereldwijde productie 
van vaccins zo snel mogelijk moet worden opgevoerd om aan de 
wereldwijde vraag te voldoen, en dat derhalve investeringen nodig 
zijn in de productiecapaciteit van ontwikkelingslanden om ze 
zelfvoorzienender te maken; benadrukt de noodzaak van een 
effectieve overdracht van technologie en knowhow om dit te 
verwezenlijken; onderkent dat het stimuleren van regelingen voor 
vrijwillige vergunningen en de vrijwillige overdracht van 
technologie en knowhow naar landen die al over capaciteit voor de 
productie van vaccins beschikken, de beste manier is om dit te 
bereiken; staat evenwel open voor gesprekken over alle 
doeltreffende en pragmatische oplossingen om de mondiale 
productie van vaccins verder op te voeren, en verzoekt de 
Commissie met name in overleg te treden met de VS en andere 
gelijkgestemde landen op dat gebied;”

2e deel “is echter van mening dat de Commissie in dat verband specifieke 
voorstellen met betrekking tot een in de tijd beperkte en gerichte 
opschorting slechts kan bestuderen als laatste redmiddel, en pas 
wanneer de brede steun van de EU-lidstaten voor een dergelijke 
gerichte, buitengewone en tijdelijke maatregel verzekerd is;”
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Verts/ALE:
amendement 4
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het gesprek aan te gaan over 

elke optie die ertoe bijdraagt de pandemie zo snel mogelijk te 
beëindigen; is er overigens niet van overtuigd dat de vergaande 
opschorting van de TRIPS die door een aantal leden van de 
Wereldhandelsorganisatie wordt voorgesteld, het beste 
onmiddellijke antwoord is voor het realiseren van het doel van zo 
breed en snel mogelijk distribueren van COVID-19-vaccins, 
aangezien het de wereldwijde productiecapaciteiten niet op korte 
termijn zou verbeteren; is van oordeel dat de EU zich in mondiale 
fora krachtdadig moet uitspreken voor ondersteuning van innovatie 
en intellectuele-eigendomsrechten; steunt de recente verklaringen 
van de Commissie en de Europese Raad en hun bereidheid”

2e deel deze woorden

S&D:
amendement 6
1e deel “neemt kennis van de aankondiging van de Commissie dat zij 

openstaat voor de mogelijkheid om waar nodig het gebruik van 
verplichte vergunningen te bevorderen, teneinde een snelle 
wereldwijde toegang tot vaccinproductiefaciliteiten te 
waarborgen;”

2e deel “verzoekt de Commissie objectieve criteria op te stellen voor de 
vraag of, wanneer en in welke gevallen zij gebruik zal maken van 
verplichte vergunningen; benadrukt dat de TRIPS-overeenkomst 
niet aangeeft welke redenen kunnen worden gebruikt om 
verplichte vergunningen te rechtvaardigen;”

3e deel “benadrukt dat de verklaring van Doha betreffende TRIPS en 
volksgezondheid bevestigt dat landen vrij zijn om de redenen voor 
het verlenen van verplichte vergunningen vast te stellen en te 
bepalen wat een nationale noodsituatie is; benadrukt dat verplichte 
vergunningen een doeltreffend juridisch kader vereisen, en dat dit 
tot juridische problemen in ontwikkelingslanden zou kunnen leiden; 
verzoekt de Commissie na te gaan of en hoe zij juridische 
ondersteuning zal bieden voor verplichte vergunningen in de minst 
ontwikkelde landen;”

4e deel “is verheugd over de beoordeling van de Commissie dat 
samenwerking en vrijwillige vergunningen de meest effectieve 
instrumenten zijn om productie-uitbreiding te bevorderen;”

amendement 16;
1e deel “wijst er voorts op dat, aangezien het waarschijnlijk is dat nieuwe 

varianten van COVID-19 en andere zoönosen de komende jaren 
regelmatig zullen voorkomen, het dringend en van cruciaal belang 
is een financieringsmodel te ontwikkelen voor de ontwikkeling en 
distributie van mondiale collectieve goederen zoals vaccins en 
andere essentiële gezondheidstechnologieën; wijst erop dat dit 
model het wereldwijde kader voor intellectuele-eigendomsrechten 
moet herzien voor toekomstige pandemieën,”
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2e deel “en moet overgaan van een op exclusieve rechten gebaseerd 
model naar innovatieve benaderingen zoals “prijsmodellen”, die 
uitgaan van het loskoppelen van de seriematige productie van 
goederen en de kosten in verband met onderzoek en 
ontwikkeling;”

Verts/ALE, S&D:
amendement 5
1e deel “benadrukt dat de bescherming van intellectuele eigendom een 

belangrijke stimulans is voor innovatie en onderzoek over de hele 
wereld; geeft aan dat deze bescherming de basis vormt voor 
overeenkomsten inzake vrijwillige vergunningen en de overdracht 
van knowhow, en derhalve juist bijdraagt aan de beschikbaarheid 
van vaccins (en deze niet bemoeilijkt);”

2e deel “waarschuwt ervoor dat indien octrooien niet meer afdwingbaar 
zouden zijn, ondernemingen hun toevlucht zouden moeten nemen 
tot geheimhouding of exclusiviteit om hun innovaties te 
beschermen; benadrukt de bedreiging die een “opschorting” voor 
onbepaalde duur van de TRIPS-overeenkomst zou vormen voor de 
financiering van onderzoek, met name voor onderzoekers, 
investeerders, ontwikkelaars en klinische proeven; benadrukt dat 
de bescherming van eigendomsrechten, met inbegrip van 
intellectuele-eigendomsrechten, een constitutionele verplichting 
van de Europese Unie en haar lidstaten is;”

21. Bezwaar op grond van artikel 112, lid 2 en 3: maximumwaarde 
voor residuen van imidacloprid

Ontwerpresolutie: B9-0313/2021

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0313/2021
(commissie ENVI)

ontwerpresolutie (gehele 
tekst)

HS + 441, 232, 18
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22. Bezwaar op grond van artikel 112, lid 2 en 3: werkzame 
stoffen, waaronder flumioxazine

Ontwerpresolutie: B9-0312/2021

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0312/2021
(commissie ENVI)

ontwerpresolutie (gehele 
tekst)

HS + 434, 230, 27

23. De EU-strategie inzake cyberbeveiliging voor het digitale 
tijdperk

Ontwerpresolutie: B9-0305/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0305/2021 
(commissie ITRE)

na overw D 1 PPE, Renew HS + 685, 1, 6

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 670, 4, 12
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24. De situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese 
Unie en de toepassing van Verordening (EU, Euratom) 
2020/2092 inzake conditionaliteit

Ontwerpresoluties: B9-0317/2021, B9-0319/2021, B9-0320/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0319/2021 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
The Left

HS + 506, 150, 28

B9-0317/2021 ID HS ↓

B9-0320/2021 ECR HS ↓

Diversen
Lefteris Christoforou (PPE-Fractie) ondersteunt ook de ontwerpresolutie B9-
0319/2021.
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25. Toetsing door het Parlement van de lopende beoordeling door 
de Commissie en de Raad van de nationale plannen voor 
herstel en veerkracht

Ontwerpresoluties: B9-0331/2021, B9-0333/2021, B9-0334/2021, B9-0335/2021, 
B9-0337/2021, B9-0338/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0331/2021
(PPE, Verts/ALE, Renew, S&D)

§ 1 1 The Left HS - 107, 532, 53

na § 1 9 The Left HS - 96, 566, 30

§ 5 2 The Left HS - 136, 545, 11

§ 11 3S The Left HS - 108, 577, 7

§ 26 4 The Left HS - 107, 570, 15

§ 28 5S The Left HS - 121, 550, 21

§ 29 6S The Left HS - 131, 538, 23

§ 30 7 The Left HS + 368, 275, 48

§ 42 8 The Left HS - 106, 571, 15

na § 50 10 The Left HS - 194, 494, 4

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 514, 163, 9

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0331/2021 PPE HS ↓

B9-0333/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0334/2021 The Left HS ↓

B9-0335/2021 ECR HS ↓

B9-0337/2021 Renew HS ↓

B9-0338/2021 S&D HS ↓
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26. Schending van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind 
en gebruik van minderjarigen door de Marokkaanse 
autoriteiten in de context van de migratiecrisis in Ceuta

Ontwerpresoluties: B9-0323/2021, B9-0349/2021, B9-0350/2021, B9-0353/2021, 
B9-0359/2021, B9-0362/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0349/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

10 ECR HS - 34, 598, 51

so

1/HS + 607, 12, 63

§ 1

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 595, 20, 68

na § 1 11 ECR HS - 133, 533, 17

na § 2 1 The Left HS - 142, 510, 31

so

1/HS + 663, 8, 10

2/HS + 592, 49, 42

3/HS + 628, 42, 13

§ 3 § oorspronkelij
ke tekst

4/HS + 581, 66, 36

na § 3 7 ID HS - 151, 518, 12

2 The Left HS - 175, 392, 116

so

1/HS + 672, 4, 7

2/HS + 490, 108, 85

3/HS + 523, 106, 54

4/HS + 616, 43, 24

§ 4

§ oorspronkelij
ke tekst

5/HS + 561, 63, 59
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

na § 4 3 The Left HS - 163, 394, 124

na § 5 6 ID HS - 91, 518, 71

na § 6 9 ID HS - 159, 508, 14

4 The Left HS - 144, 517, 22

5 The Left HS - 65, 523, 94

8 ID HS - 130, 517, 34

na § 7

12 ECR HS - 176, 494, 13

so

1/HS + 621, 9, 53

2/HS + 483, 123, 77

3/HS + 548, 84, 51

overw B § oorspronkelij
ke tekst

4/HS + 534, 105, 44

so

1/HS + 637, 8, 38

overw C § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 516, 107, 60

so

1/HS + 641, 32, 9

overw D § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 528, 92, 62

overw E § oorspronkelij
ke tekst

HS + 489, 105, 89

so

1/HS + 628, 40, 15

2/HS + 574, 42, 67

overw F § oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 606, 30, 47

sooverw G § oorspronkelij
ke tekst

1/HS + 635, 9, 39
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 512, 115, 55

overw K § oorspronkelij
ke tekst

HS + 607, 49, 25

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 397, 85, 196

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0323/2021 The Left HS ↓

B9-0349/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0350/2021 S&D HS ↓

B9-0353/2021 ECR HS ↓

B9-0359/2021 PPE HS ↓

B9-0362/2021 Renew HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
Renew: overw E, K

Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
overw C
1e deel gehele tekst zonder het woord: “ngo’s”
2e deel dit woord

overw D
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en risico op vervolging en 

onherstelbare schade”
2e deel deze woorden
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overw F
1e deel “overwegende dat het belang van het kind voorop moet staan bij 

alle maatregelen en besluiten met betrekking tot niet-begeleide 
minderjarigen en hun lichamelijk en geestelijk welzijn; 
overwegende dat het daarom noodzakelijk is deze kinderen met 
medewerking van alle betrokken autoriteiten te erkennen en via 
behoorlijke en intensievere samenwerking hun ouders of naaste 
familieleden op te sporen en ze veilig terug te brengen naar hun 
familie zoals vereist op grond van het internationaal recht, 
aangezien zij hun familie niet opzettelijk hebben verlaten;”

2e deel “overwegende dat de Commissie in de EU-strategie voor de 
rechten van het kind heeft aanbevolen dat de lidstaten hun 
voogdijstelsels voor niet-begeleide minderjarigen versterken, met 
name door deel te nemen aan de activiteiten van het Europees 
netwerk van voogdijinstellingen;”

3e deel “overwegende dat gastlanden in het kader van het VN-Verdrag 
inzake de rechten van het kind alle rechten van migrantenkinderen 
moeten waarborgen, ook met betrekking tot grenscontroles en 
terugkeer;”

§ 1
1e deel verwerpt het feit dat Marokko gebruikmaakt van grenscontroles en 

migratie, en met name van niet-begeleide minderjarigen, als 
middel om politieke druk uit te oefenen op een lidstaat van de EU; 
betreurt met name het feit dat kinderen, niet-begeleide 
minderjarigen en gezinnen hebben deelgenomen aan de massale 
overschrijding van de grens tussen Marokko en de Spaanse stad 
Ceuta, waarmee zij duidelijk hun leven en veiligheid in gevaar 
hebben gebracht; betreurt het feit dat de politieke en diplomatieke 
crisis verergert en benadrukt dat deze crisis noch de strategische, 
multidimensionale en bevoorrechte nabuurschapsbetrekkingen 
tussen het Koninkrijk Marokko en de Europese Unie en haar 
lidstaten mag ondermijnen, noch de langdurige, op vertrouwen 
gebaseerde samenwerking op het gebied van 
terrorismebestrijding, mensen- en drugssmokkel, migratie en 
handelsbeleid; is van mening dat bilaterale geschillen tussen nauw 
samenwerkende partners moeten worden aangepakt door middel 
van een diplomatieke dialoog; roept op tot het afbouwen van de 
recente spanningen en tot terugkeer naar een constructief en 
betrouwbaar partnerschap tussen de EU en Marokko; spreekt 
nogmaals zijn steun uit voor verdere voortgang van deze 
betrekkingen op basis van wederzijds vertrouwen en respect; roept 
Marokko in dit verband nadrukkelijk op om vast te houden aan zijn 
reeds lang bestaande toezeggingen tot uitgebreidere 
samenwerking op het gebied van grensbeheer en 
migratiemobiliteit”

2e deel “in een geest van samenwerking en dialoog; onderstreept tevens 
hoe belangrijk het is het partnerschap tussen de EU en Marokko te 
versterken, waarin op evenwichtige wijze en op voet van gelijkheid 
rekening wordt gehouden met de behoeften van beide partners;”

Renew:
overw B
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1e deel gehele tekst zonder de woorden: “ongekende”, “en de EU” en 
“onverdedigbare”

2e deel “ongekende”
3e deel “en de EU”
4e deel “onverdedigbare”

overw G
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Marokko” en “heeft uitgelokt”
2e deel deze woorden

The Left, ECR:
§ 3
1e deel “herinnert eraan dat Ceuta een EU-buitengrens is waarvan de 

bescherming en veiligheid de volledige Europese Unie betreft;”
2e deel “is verheugd over de snelle reactie van het Europees Grens- en 

kustwachtagentschap, waarbij het agentschap middelen ter 
beschikking heeft gesteld om de Spaanse regering te helpen het 
hoofd te bieden aan de migratieproblemen die als gevolg van deze 
crisis zijn ontstaan;”

3e deel “verzoekt de Commissie noodfinanciering te verstrekken om de 
situatie in Ceuta aan te pakken,”

4e deel “met inbegrip van financiering van aanvullende opvangcapaciteit 
voor niet-begeleide kinderen;”

ECR, Renew:
§ 4
1e deel “betuigt zijn volledige solidariteit met de burgers van Ceuta”
2e deel “en prijst de efficiënte en professionele reactie van de Spaanse 

veiligheidsinstanties en het leger in de autonome stad, alsook van 
de”

3e deel “ngo’s en”
4e deel “burgers van Ceuta bij het omgaan met de crisis en het redden van 

vele mensenlevens;”
5e deel “is ingenomen met de bescherming die de Spaanse autoriteiten 

aan niet-begeleide kinderen bieden overeenkomstig het EU-recht 
en het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind;”

Diversen
Tomáš Zdechovský en Michael Gahler (PPE-Fractie) en Moritz Körner (Renew-
Fractie) hebben hun steun voor gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-
0349/2021 ingetrokken.

27. Situatie in Sri Lanka, met name de arrestaties uit hoofde van 
de wet inzake preventie van terrorisme

Ontwerpresoluties: B9-0354/2021, B9-0355/2021, B9-0356/2021, B9-0357/2021, 
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B9-0358/2021, B9-0361/2021, B9-0363/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0355/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, leden)

§ 10 1 ID HS - 159, 520, 6

na § 16 3 The Left HS - 194, 447, 45

na § 17 4 PPE HS + 319, 274, 94

na overw K 2 The Left HS - 221, 450, 16

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 628, 15, 40

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0354/2021 ID HS ↓

B9-0355/2021 The Left HS ↓

B9-0356/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0357/2021 Renew HS ↓

B9-0358/2021 S&D HS ↓

B9-0361/2021 PPE HS ↓

B9-0363/2021 ECR HS ↓

28. Het aanmerken door Rusland van Duitse ngo’s als 
“ongewenste organisaties” en de opsluiting van Andrej 
Pivovarov

Ontwerpresoluties: B9-0322/2021, B9-0347/2021, B9-0348/2021, B9-0351/2021, 
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B9-0352/2021, B9-0360/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0347/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, leden)

§ 1, punt c 15 PPE HS + 507, 129, 29

§ 2, punt a § oorspronkelij
ke tekst

HS + 567, 70, 28

so

1/HS + 605, 50, 10

2/HS + 582, 57, 26

3/HS + 542, 82, 40

4/HS + 517, 111, 36

5/HS + 481, 111, 71

§ 2, punt b § oorspronkelij
ke tekst

6/HS + 570, 80, 15

so

1/HS + 603, 48, 14

2/HS + 582, 60, 23

3/HS + 577, 68, 19

§ 2, punt c § oorspronkelij
ke tekst

4/HS + 595, 55, 13

§ 2, punt d § oorspronkelij
ke tekst

HS + 559, 80, 26

§ 2, na punt j 13 ECR HS + 442, 215, 8

16 PPE HS + 364, 162, 139§ 2, punt l

§ oorspronkelij
ke tekst

HS ↓

6 The Left HS - 80, 537, 49

7 The Left HS - 76, 575, 14

8 The Left HS - 93, 525, 48

na § 3

9 The Left HS - 55, 527, 84
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 482, 172, 11

2/HS - 272, 358, 35

14 ECR

3/HS + 400, 240, 25

na overw E 11 ECR HS + 292, 236, 137

overw I 10 ECR HS + 436, 200, 29

overw L 1 The Left HS - 69, 570, 27

overw M 12 ECR HS + 480, 136, 48

2 The Left HS - 133, 484, 47overw R

§ oorspronkelij
ke tekst

HS + 566, 77, 21

3 The Left HS - 87, 568, 11

4 The Left HS - 83, 539, 44

na overw S

5 The Left HS - 65, 549, 51

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 564, 61, 37

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0322/2021 The Left HS ↓

B9-0347/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0348/2021 Renew HS ↓

B9-0351/2021 S&D HS ↓

B9-0352/2021 ECR HS ↓

B9-0360/2021 PPE HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
The Left: overw R; § 2, punten a, d, l
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Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left:
§ 2, punt c
1e deel “het nemen van gecoördineerde maatregelen”
2e deel “om de negatieve gevolgen van onlangs aangenomen restrictieve 

wetten in Rusland terug te dringen en te beperken,”
3e deel “en prioriteit te geven aan strategisch engagement met 

democratie- en mensenrechtenactivisten in Rusland,”
4e deel “met name door de mensenrechten, met inbegrip van 

gendergelijkheid, te mainstreamen en het maatschappelijk 
middenveld te raadplegen in alle dialogen en op alle terreinen van 
samenwerking tussen de EU en Rusland, onder meer door 
samenwerking op het gebied van digitalisering, klimaatverandering 
en eventuele programma’s voor educatieve en culturele 
samenwerking, en regelmatig mensenrechteneffectbeoordelingen 
uit te voeren om deze samenwerking te evalueren;”

The Left, PPE, S&D:
§ 2, punt b
1e deel “het nemen van maatregelen in de betrekkingen tussen de EU en 

Rusland en in alle dialogen met Rusland”
2e deel “om de mensenrechten aan de orde te stellen, teneinde van de 

ernst van de onderdrukking van de mensenrechten in Rusland, met 
name tijdens de periode sinds januari 2021, nauwkeurig blijk te 
doen geven; het blijven tonen van solidariteit en eenheid van 
optreden, met het oog op de coördinatie van hun standpunten ten 
aanzien van Rusland om de negatieve gevolgen van onlangs 
aangenomen restrictieve wetten in Rusland te beperken,”

3e deel “en het overwegen de last van de economische sancties voor het 
Russische regime tussen de lidstaten te verdelen in een geest van 
billijkheid,”

4e deel “het stopzetten van strategische projecten”
5e deel “zoals Nord Stream 2”
6e deel “en het aanvullen van de huidige wereldwijde EU-sanctieregeling 

voor de mensenrechten met een soortgelijke regeling inzake 
corruptie;”

Renew, Verts/ALE:
amendement 14
1e deel “verzoekt alle EU-bedrijven die actief zijn in Rusland bijzondere 

zorgvuldigheid in acht te nemen en hun verantwoordelijkheid voor 
de eerbiediging van de mensenrechten op te nemen, 
overeenkomstig de leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten;”

2e deel “verzoekt hun voorts geen nieuwe investeringen in Rusland te 
doen;”

3e deel “is bezorgd over het feit dat hooggeplaatste Europese politici 
lucratieve contracten aanvaarden met bedrijven die het eigendom 
zijn van het Kremlin of banden met het Kremlin hebben, zoals 
Gazprom of Rosnieft;”

Diversen
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Loucas Fourlas (PPE-Fractie) heeft zijn steun voor gezamenlijke 
ontwerpresolutie RC-B9-0347/2021 ingetrokken.
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29. Mensenrechten en politieke situatie in Cuba

Ontwerpresoluties: B9-0341/2021, B9-0342/2021, B9-0343/2021, B9-0345/2021, 
B9-0346/2021/REV

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0341/2021
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 613, 31, 39

ontwerpresoluties (gehele tekst) + 386, 236, 59

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0341/2021 PPE HS ↓

B9-0342/2021 The Left HS ↓

B9-0343/2021 Renew HS ↓

B9-0345/2021 S&D HS ↓

B9-
0346/2021/REV

ECR HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
S&D: § 1

30. Systematische onderdrukking in Belarus en de gevolgen 
hiervan voor de Europese veiligheid, naar aanleiding van de 
ontvoeringen uit een door de Belarussische autoriteiten 
onderschept EU-passagiersvliegtuig

Ontwerpresoluties: B9-0328/2021, B9-0330/2021, B9-0332/2021, B9-0339/2021, 
B9-0340/2021, B9-0344/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0328/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, leden)

so§ 1 § oorspronkelij
ke tekst

1/HS + 665, 5, 9
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 616, 26, 37

voor § 1 2 The Left HS - 58, 565, 58

na § 1 3 The Left HS - 61, 569, 52

na § 3 4 The Left HS - 28, 597, 57

so

1/HS + 582, 67, 29

§ 5 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 506, 146, 29

5 The Left HS - 44, 616, 22na § 5

6 The Left HS - 66, 536, 80

§ 12 8 The Left HS - 46, 609, 27

so

1/HS + 600, 41, 39

§ 14 7 S&D

2/HS + 572, 85, 23

so

1/HS + 601, 63, 16

§ 15 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 600, 47, 33

9 The Left HS - 56, 581, 45

so

1/HS + 572, 69, 39

§ 17

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 356, 252, 72

§ 19 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 594, 64, 22

so

1/HS + 591, 78, 11

§ 21 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 575, 95, 10



P9_PV-PROV(2021)06-
07(VOT)_NL.docx

56 PE 694.358

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

13 The Left HS - 53, 586, 43§ 22

10 The Left HS - 51, 596, 35

11 The Left HS - 48, 591, 43§ 23

12 The Left HS - 54, 611, 17

§ 28 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 614, 48, 18

so

1/HS + 632, 35, 13

§ 34 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 600, 60, 20

so

1/HS + 636, 5, 37

2/HS + 599, 66, 15

overw E § oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 613, 34, 33

na overw P 1 The Left HS - 32, 607, 43

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 626, 16, 36

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0328/2021 PPE HS ↓

B9-0330/2021 The Left HS ↓

B9-0332/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0339/2021 S&D HS ↓

B9-0340/2021 Renew HS ↓

B9-0344/2021 ECR HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
The Left: §§ 19, 28
ID: § 1
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Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 17
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met name Siemens AG”
2e deel deze woorden

The Left:
§ 1
1e deel “veroordeelt ten stelligste de omleiding en gedwongen landing van 

Ryanair-vlucht FR4978 in Minsk op 23 mei 2021, en de detentie 
van journalist Roman Protasevitsj en van Sofia Sapega door de 
Belarussische autoriteiten;”

2e deel “beschouwt deze verschrikkelijke daad als een schending van het 
internationaal recht die neerkomt op een daad van 
staatsterrorisme;”

§ 5
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “(EU-Magnitski-wet)”
2e deel deze woorden

§ 15
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om te voorkomen dat Europese financiële 
instellingen obligaties of andere financiële instrumenten verwerven 
die zijn uitgegeven door de Belarussische regering en aanverwante 
overheidsinstellingen;”

2e deel deze woorden

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

§ 34
1e deel “verzoekt de Commissie, de lidstaten en de EDEO samen te werken 

met internationale partners, zoals het Moskou-Mechanisme van de 
OVSE en de VN-Mensenrechtenraad, alsook met 
mensenrechtenactivisten en maatschappelijke organisaties in het 
land zelf, om te waarborgen dat mensenrechtenschendingen 
worden gedocumenteerd en gemeld, dat de daders ter 
verantwoording worden geroepen en dat er gerechtigheid komt 
voor de slachtoffers; is ingenomen met de oprichting van het 
International Accountability Platform voor Belarus en dringt er bij 
de EU-instellingen en de lidstaten op aan de werking ervan te 
ondersteunen;”

2e deel “zegt toe de goede werking van het platform van het Europees 
Parlement ter bestrijding van straffeloosheid in Belarus te 
waarborgen en te zorgen voor de coördinatie van een 
internationale respons op de ontwikkelingen in Belarus op de korte 
termijn;”
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overw E
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en onmiskenbaar aantoont dat 

het regime een bedreiging voor de internationale vrede en 
veiligheid is geworden;” en “een daad van door de staat gesteund 
terrorisme is”

2e deel “en onmiskenbaar aantoont dat het regime een bedreiging voor de 
internationale vrede en veiligheid is geworden;”

3e deel “een daad van door de staat gesteund terrorisme is”

amendement 7
1e deel “dringt er bij de Raad op aan zo snel mogelijk op te schieten met 

het vierde pakket sancties tegen personen en entiteiten die 
deelgenomen hebben aan of betrokken waren bij de 
verkiezingsfraude, repressie, foltering of mishandeling en 
mensenrechtenschendingen in Belarus, waaronder de vervolging 
van onafhankelijke journalisten en bloggers, en werk te maken van 
een volgend pakket; dringt aan op de bestraffing van een 
aanzienlijk groter aantal Belarussische functionarissen, zoals 
aanklagers, rechters en rechtshandhavers die een rol spelen bij de 
onderdrukking en onrechtmatige veroordeling van critici van het 
regime, alsook politieagenten, gevangenispersoneel, parlements- 
en regeringsleden en de agenten die voor het regime werken op 
het gebied van propaganda, media, desinformatie en haatzaaiende 
uitlatingen, alsmede personen en entiteiten die Loekasjenko en zijn 
regime steunen, zoals Marat Markov, die Roman Protasevitsj op 2 
juni heeft geïnterviewd op het staatskanaal ONT, en van degenen 
die deelnamen aan het incident van 23 mei, zoals leden van de 
inlichtingendiensten en luchtvaartautoriteiten;”

2e deel “stipt in dit verband aan dat ten volle gebruik moet worden 
gemaakt van de opties voor beperkende maatregelen in het kader 
van de wereldwijde EU-sanctieregeling voor de mensenrechten 
(EU-Magnitski-wet);”

31. De situatie in Afghanistan

Ontwerpresoluties: B9-0321/2021, B9-0324/2021, B9-0325/2021, B9-0326/2021, 
B9-0327/2021, B9-0329/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0324/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, leden)

na § 1 5 The Left HS - 35, 636, 16

§ 9 7 PPE HS - 273, 403, 11

na § 26 6 The Left HS - 72, 600, 15

na overw A 1 The Left HS - 61, 607, 19
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

na overw B 2 The Left HS - 56, 550, 79

na overw C 3 The Left HS - 62, 607, 18

na overw D 4 The Left HS - 51, 607, 29

ontwerpresoluties (gehele tekst) HS + 610, 34, 39

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0321/2021 The Left HS ↓

B9-0324/2021 S&D HS ↓

B9-0325/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0326/2021 PPE HS ↓

B9-0327/2021 Renew HS ↓

B9-0329/2021 ECR HS ↓

32. Europees burgerinitiatief “End the Cage Age”

Ontwerpresoluties: B9-0296/2021, B9-0302/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0296/2021 
(commissie AGRI)

§ 1 9 The Left, 
Verts/ALE

HS - 324, 324, 38

na § 1 10 The Left, 
Verts/ALE

HS - 189, 467, 30

11 The Left HS - 170, 463, 51§ 2

26 Verts/ALE HS - 190, 481, 13
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

§ 4 27 Verts/ALE HS - 228, 334, 124

na § 6 28 Verts/ALE HS - 262, 371, 50

so

1/HS + 584, 84, 17

§ 10 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 471, 173, 40

na § 12 12 The Left, 
Verts/ALE

HS - 280, 357, 48

so

1/HS + 627, 7, 52

§ 14 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 588, 79, 18

§ 15 29 Verts/ALE HS - 193, 474, 18

§ 16 30 Verts/ALE HS - 322, 339, 25

na § 17 13 The Left HS - 279, 329, 77

14 The Left, 
Verts/ALE

HS - 181, 471, 33na § 18

15 The Left, 
Verts/ALE

HS + 319, 251, 108

§ 20 16 The Left, 
Verts/ALE

HS - 224, 435, 27

§ 21 31 Verts/ALE HS - 297, 316, 73

so

1/HS + 603, 55, 28

§ 25 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 533, 146, 7

§ 26 17 The Left, 
Verts/ALE

HS - 186, 492, 7

32 Verts/ALE HS - 186, 478, 22

so

§ 27

§ oorspronkelij
ke tekst

1/HS + 547, 123, 16
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 644, 10, 32

§ 28 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 522, 134, 30

§ 29 18 The Left, 
Verts/ALE

HS - 240, 435, 11

§ 30 19 The Left HS - 181, 462, 42

§ 32 33 Verts/ALE HS - 290, 382, 13

na § 33 20 The Left HS - 147, 501, 37

visum 3 21 Verts/ALE HS + 365, 287, 34

overw D 1 The Left HS - 200, 477, 8

overw G 2 The Left, 
Verts/ALE

HS - 215, 356, 114

overw I 3 The Left, 
Verts/ALE

HS - 222, 357, 107

so

1/HS + 492, 153, 40

overw J § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 520, 155, 10

overw M 22 Verts/ALE HS - 187, 451, 47

na overw O 4 The Left, 
Verts/ALE

HS - 229, 399, 53

overw R 5 The Left, 
Verts/ALE

HS - 157, 515, 14

overw T 23 Verts/ALE HS - 285, 374, 27

overw U 6 The Left, 
Verts/ALE

HS - 166, 508, 11

7 The Left, 
Verts/ALE

HS - 197, 469, 20overw V

§ oorspronkelij
ke tekst

HS + 465, 173, 48
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

overw W 24 Verts/ALE HS - 279, 380, 26

8 The Left, 
Verts/ALE

HS - 188, 392, 103overw Y

§ oorspronkelij
ke tekst

HS + 500, 168, 17

overw AB 25 Verts/ALE HS - 199, 472, 15

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 558, 37, 85

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0302/2021 Verts/ALE HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
Verts/ALE: overw V, Y
The Left: § 28; overw J

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
§ 14
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met ontoereikende 

welzijnsnormen”
2e deel deze woorden

Verts/ALE:
overw J
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de verbetering van de 

hygiënische omstandigheden”
2e deel deze woorden

The Left:
§ 25
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het concurrentievermogen en”
2e deel deze woorden
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§ 27
1e deel “wijst er nogmaals op dat de Commissie landbouwers moet 

ondersteunen bij het voorlichten van en communiceren met 
consumenten over de huidige hoge normen op het gebied van 
dierenwelzijn;”

2e deel “roept de Commissie en de lidstaten daarom op te voorzien in 
passende financiële steun en begeleiding om een vlotte transitie 
voor de betrokken Europese landbouwers te waarborgen;”

Verts/ALE, The Left:
§ 10
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “waarbij een mogelijke 

uitfasering” en “wordt beoordeeld”;
2e deel deze woorden

33. Bevordering van gendergelijkheid in onderwijs en loopbanen 
op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM)

Verslag: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 643, 28, 14

§ 1 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 498, 111, 76

so

1/HS + 645, 25, 15

§ 2 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 430, 139, 115

so

1/HS + 642, 31, 12

§ 10 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 387, 244, 54

so

1/HS + 605, 34, 46

§ 20 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 450, 145, 90

so§ 21 § oorspronkelij
ke tekst

1/HS + 536, 65, 82
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemmin
g

HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 369, 258, 55

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 546, 35, 100

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

§ 2
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het invoeren van verplichte 

transparantie over lonen,”
2e deel deze woorden

§ 10
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “stelt voor dat 

onderwijsinstellingen gelijkheidsplannen opstellen om het 
genderevenwicht onder leerkrachten te bevorderen;”

2e deel deze woorden

§ 20
1e deel “betreurt het feit dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog 

steeds een realiteit is en nog meer uitgesproken is in door mannen 
gedomineerde sectoren, zoals ICT en technologische bedrijven;”

2e deel “dringt er bij de Raad op aan de voorgestelde richtlijn betreffende 
de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid, die tot doel heeft de bescherming tegen 
discriminatie via een horizontale aanpak uit te breiden, niet langer 
te blokkeren;”

§ 21
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “quota in te voeren”
2e deel deze woorden
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34. Toekomstige EU-financiering voor het radionetwerk Euranet 
Plus

Ontwerpresolutie: B9-0316/2021

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0316/2021 
(commissie CULT)

ontwerpresolutie 
(gehele tekst)

HS + 584, 92, 7


