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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. Stroomlijnen van maatregelen met het oog op de voltooiing 
van het TEN-T ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming

2. Gebruik van technologieën voor de verwerking van gegevens 
ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik 
van kinderen (tijdelijke afwijking van Richtlijn 2002/58/EG) 
***I

Verslag: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 39 commissie HS + 537, 133, 24

3. Erkenning van certificaten van derde landen in de 
binnenvaart ***I

Verslag: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele 
stemming

HS + 646, 24, 25
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4. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2021: overschot van 
het begrotingsjaar 2020

Verslag: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele 
stemming

HS + 641, 36, 18

5. Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten ***

Aanbeveling: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

goedkeuringsprocedure HS + 546, 69, 79

6. Interbus-overeenkomst: protocol voor wat het geregeld 
internationaal vervoer en bijzondere vormen van geregeld 
internationaal vervoer van personen met touringcars en met 
autobussen betreft ***

Aanbeveling: Maria Grapini (A9-0176/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

goedkeuringsprocedure HS + 613, 29, 53

7. Fonds voor interne veiligheid ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021) 
(meerderheid van de leden van het Parlement vereist voor wijziging of 



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_NL.docx 7 PE 695.753

verwerping van het standpunt van de Raad)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Voorstel tot verwerping van het standpunt van de Raad

verwerping 1=
2=

The Left,
Verts/ALE

HS - 132, 558, 4

8. Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur 
***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Gabriel Mato (A9-0222/2021) (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

Voorstel tot verwerping van het standpunt van de Raad

verwerping 1 Verts/ALE HS - 143, 516, 35

9. Fonds voor asiel, migratie en integratie 2021-2027 ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Goedkeuring zonder stemming
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10. Spoorwegveiligheid en -seingeving: beoordeling van de 
voortgang bij de invoering van het ERTMS

Verslag: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele 
stemming

HS + 667, 11, 14

11. Handelsgerelateerde aspecten en gevolgen van de uitbraak 
van COVID-19

Verslag: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele 
stemming

HS + 509, 63, 120

12. Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde 
waarde: toekenning van uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie om de betekenis van de termen die in sommige 
bepalingen worden gebruikt, te bepalen *

Verslag: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

voorstel van de 
Commissie

HS + 561, 43, 88

13. Wijziging van het Reglement van het Europees Parlement

Verslag: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021) (meerderheid van de leden van het 
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Parlement vereist voor de aanneming van de amendementen)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

amendementen 
van de bevoegde 

commissie - 
stemming en bloc

commissie HS + 669, 14, 12

art 197 3 commissie HS + 480, 180, 35

so

1/HS + 677, 14, 3

2/HS + 401, 103, 187

art 213, § 1 4 commissie

3/HS + 360, 129, 202

art 213, na § 1 19 ID HS - 159, 527, 7

art 213, na alinea 3 5 commissie HS - 340, 168, 184

art 223, § 3 14 commissie HS + 538, 142, 15

ontwerpbesluit HS + 353, 125, 211

Verzoeken om aparte stemming
ID: amendementen 3, 14
PPE: amendementen 4, 5

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 4
1e deel “De voorzitter en de eerste ondervoorzitter van een commissie zijn 

niet van hetzelfde gender.” en “Het genderevenwicht is tevens van 
toepassing op de andere bureauleden.”

2e deel “De voorzitter en de eerste ondervoorzitter van een commissie zijn 
niet van hetzelfde gender.”

3e deel “Het genderevenwicht is tevens van toepassing op de andere 
bureauleden.”
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14. Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - 
jaarlijks verslag 2020

Verslag: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 535, 83, 77

2/HS + 604, 44, 47

3/HS + 536, 148, 11

§ 6 § oorspronkelij
ke tekst

4/HS + 681, 4, 10

so

1/HS + 552, 113, 30

2/HS + 676, 14, 5

§ 8 § oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 548, 120, 27

§ 9 3 ID HS - 154, 535, 4

so

1/HS + 659, 26, 10

2/HS + 658, 26, 11

§ 17 § oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 561, 118, 16

§ 27 4 ID HS - 163, 516, 14

§ 66 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 593, 59, 43

§ 68 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 582, 60, 53

na § 76 5 ID HS - 113, 529, 51

so

1/HS + 491, 176, 28

§ 85 1 Renew

2/HS + 387, 179, 129
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 545, 53, 97

§ 86 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 544, 51, 100

§ 96 6 ID HS - 135, 544, 13

overw C 2 ID HS - 143, 531, 18

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 582, 62, 48

Verzoeken om aparte stemming
ID: §§ 66, 68

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
amendement 1
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “herinnert eraan dat de Europese 

Ombudsman heeft geoordeeld dat het besluit van de Europese 
Bankautoriteit om haar uitvoerend directeur niet te verbieden 
algemeen directeur te worden van een financiële lobbygroep, 
neerkomt op wanbestuur en dat het noodzakelijk en evenredig zou 
zijn geweest om de overstap te verbieden;”

2e deel deze woorden

§ 86
1e deel “is bezorgd over het feit dat de acht vicepresidenten van de EIB 

naast hun sectorale verantwoordelijkheden ook toezicht houden op 
projectvoorstellen uit hun land van herkomst en andere 
landspecifieke verantwoordelijkheden hebben;”

2e deel “betreurt dat de EIB geen gevolg heeft gegeven aan het verzoek 
van het Parlement om een bepaling op te nemen in de 
gedragscode van de Directie op grond waarvan leden van de 
Directie geen toezicht mogen houden op leningen voor of de 
uitvoering van projecten in hun land van herkomst;”
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ID:
§ 8
1e deel “merkt op dat de EU volgens het klimaatdoelstellingsplan 2030 van 

de Commissie in de periode 2021-2030 jaarlijks 350 miljard EUR 
meer zal moeten investeren dan in de periode 2011-2020 het geval 
was; benadrukt dat de EIB een nog grotere rol moet spelen om dit 
klimaatinvesteringstekort op te vangen;”

2e deel “roept de Raad van Gouverneurs op de gunstige 
leningsvoorwaarden voor de EIB aan te grijpen om de uitgifte en 
looptijd van obligaties te verruimen en tegelijkertijd haar sterke 
kapitaalpositie te behouden;” zonder de woorden: “de gunstige 
leningsvoorwaarden voor de EIB aan te grijpen om de uitgifte en 
looptijd van obligaties te verruimen en tegelijkertijd”

3e deel deze woorden

§ 17
1e deel “verzoekt de EIB bij te dragen aan de aanpak van de structurele 

tekortkomingen waardoor bepaalde regio’s en landen de financiële 
mogelijkheden van de EIB niet volledig kunnen benutten,”

2e deel “onder meer door meer inspanningen te leveren om haar 
kredietverstrekkende activiteiten uit te breiden, technische 
bijstand te verlenen alsook adviesdiensten, met name in regio’s die 
weinig investeringen aantrekken en die nauwelijks hebben 
geprofiteerd van de vrijstelling van de staatssteunregels tijdens de 
pandemie vanwege een gebrek aan financiële capaciteit of 
speelruimte van de staat;” zonder de woorden: “meer 
inspanningen te leveren om haar kredietverstrekkende activiteiten 
uit te breiden, ”

3e deel deze woorden

Verts/ALE, ID:
§ 6
1e deel “merkt op dat de EIB een instelling is met een sterke 

hefboomwerking;”
2e deel “verzoekt de aandeelhouders van de EIB zich te beraden op de 

optimale vermogensstructuur en overeenstemming te bereiken 
over kapitaalverhoging, zowel in kas als opvraagbaar; beklemtoont 
dat een kapitaalverhoging gepaard moet gaan met grotere 
transparantie, democratische verantwoordingsplicht, efficiëntie van 
de beheersstructuur en milieuduurzaamheid;” zonder de woorden: 
“en overeenstemming te bereiken over kapitaalverhoging, zowel in 
kas als opvraagbaar; beklemtoont dat een kapitaalverhoging 
gepaard moet gaan met grotere transparantie, democratische 
verantwoordingsplicht, efficiëntie van de beheersstructuur en 
milieuduurzaamheid;”

3e deel “en overeenstemming te bereiken over kapitaalverhoging, zowel in 
kas als opvraagbaar; beklemtoont dat een kapitaalverhoging 
gepaard moet gaan met”

4e deel “grotere transparantie, democratische verantwoordingsplicht, 
efficiëntie van de beheersstructuur en milieuduurzaamheid;”
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15. Controle van de financiële activiteiten van de Europese 
Investeringsbank - jaarverslag 2019

Verslag: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 7 1 PPE HS - 252, 408, 35

§ 11 2 PPE HS - 171, 450, 74

na § 23 3 PPE HS - 319, 347, 29

4S PPE HS - 281, 377, 37§ 25

9 ID HS - 146, 387, 157

§ 30 5 PPE HS - 258, 418, 19

§ 36 10 ID HS - 84, 605, 4

§ 38 11 ID HS - 187, 343, 158

§ 41 6 PPE HS - 197, 493, 4

§ 61 7 PPE HS - 259, 394, 42

§ 62 8 PPE HS - 255, 410, 30

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 542, 82, 68

16. Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het 
Reglement: genetisch gemodificeerde soja DAS-81419-2

Ontwerpresolutie: B9-0372/2021

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0372/2021
(commissie ENVI)

ontwerpresolutie
(gehele tekst)

HS + 470, 199, 23
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17. Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het 
Reglement: genetisch gemodificeerde soja DAS-81419-2 × 
DAS–44406–6

Ontwerpresolutie: B9-0373/2021

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0373/2021
(commissie ENVI)

ontwerpresolutie
(gehele tekst)

HS + 470, 199, 23

18. Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het 
Reglement: genetisch gemodificeerde mais 1507 × MIR162 × 
MON810 × NK603 en genetisch gemodificeerde maisrassen 
die twee of drie van de afzonderlijke transformatiestappen 
1507, MIR162, MON810 en NK603 combineren

Ontwerpresolutie: B9-0374/2021

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0374/2021
(commissie ENVI)

ontwerpresolutie
(gehele tekst)

HS + 470, 200, 22
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19. Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het 
Reglement: genetisch gemodificeerde mais Bt 11 (SYN-BTØ11-
1)

Ontwerpresolutie: B9-0375/2021

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0375/2021
(commissie ENVI)

ontwerpresolutie
(gehele tekst)

HS + 470, 200, 22

20. Bescherming van de financiële belangen van de EU - 
fraudebestrijding - jaarverslag 2019

Verslag: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 2 3 S&D HS + 653, 4, 38

so

1/HS + 659, 23, 13

§ 39 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 463, 171, 61

so

1/HS + 664, 23, 8

§ 40 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 464, 170, 61

so

1/HS + 648, 26, 21

§ 51 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 391, 192, 112

4 S&D HS + 327, 312, 56

so

§ 64

§ oorspronkelij
ke tekst

1/HS ↓
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS ↓

§ 65 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 427, 146, 120

so

1/HS + 576, 31, 88

§ 70 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 401, 201, 93

§ 81 2 PPE HS + 646, 29, 20

overw I 1 PPE HS + 564, 17, 114

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 534, 34, 124

Verzoeken om aparte stemming
S&D: § 65

Verzoeken om stemming in onderdelen
S&D:
§ 64
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “wijst erop dat de Raad bij de 

kandidaten die werden genomineerd door België, Bulgarije en 
Portugal de volgorde van voorkeur van de selectiecommissie niet 
heeft gevolgd;”

2e deel deze woorden

§ 70
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “zoals Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, 

Hongarije, Malta en Slowakije”
2e deel deze woorden

PPE:
§ 39
1e deel gehele tekst zonder het woord: “volledige”
2e deel dit woord

§ 40
1e deel gehele tekst zonder het woord: “volledige”
2e deel dit woord
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§ 51
1e deel “is ingenomen met de goedkeuring van de nieuwe 

fraudebestrijdingsstrategie van de Commissie op 29 april 2019; is 
ingenomen met het nultolerantiebeleid ten aanzien van fraude; is 
ingenomen met de herinvoering van het institutioneel toezicht op 
fraudekwesties binnen de Commissie door middel van een sterkere 
adviserende en toezichthoudende rol van OLAF;”

2e deel herinnert eraan dat in de strategie alleen wordt voorzien in een 
bindend actieplan voor de diensten van de Commissie en de 
uitvoerende agentschappen, terwijl de meeste bevoegdheden bij 
de lidstaten liggen; dringt aan op een uniforme benadering die ook 
de lidstaten omvat;”

21. De gevolgen voor de visserijsector van 
offshorewindmolenparken en andere systemen voor 
hernieuwbare energie

Verslag: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

ontwerpresolutie
(gehele tekst)

HS + 512, 21, 159

22. Connecting Europe Facility ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, 
Dominique Riquet (A9-0219/2021) (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

Voorstel tot verwerping van het standpunt van de Raad

verwerping 1 Verts/ALE HS - 114, 518, 58

23. Bepalingen die nodig zĳn voor de uitvoering van het protocol 
betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van 
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het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek 
inzake kolen en staal ***

Aanbeveling: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

goedkeuringsproced
ure

HS + 627, 40, 29

24. Beheer van de activa van de EGKS in liquidatie en van het 
Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal *

Verslag: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

één enkele 
stemming

HS + 600, 42, 54

25. Visuminformatiesysteem (VIS): visumverwerking ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Paulo Rangel (A9-0207/2021) (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

Voorstel tot verwerping van het standpunt van de Raad

verwerping 1 The Left HS - 114, 578, 4
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26. Visuminformatiesysteem (VIS): voorwaarden voor toegang tot 
andere EU-informatiesystemen voor het VIS ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Paulo Rangel (A9-0208/2021) (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

Voorstel tot verwerping van het standpunt van de Raad

verwerping 1 The Left HS - 113, 577, 6

27. Fonds voor geïntegreerd grensbeheer: Instrument voor 
financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid 2021-2027 
***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Tanja Fajon (A9-0220/2021) (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

Voorstel tot verwerping van het standpunt van de Raad

verwerping 1 The Left HS - 84, 496, 111

28. Burgerdialogen en burgerparticipatie in de besluitvorming 
van de EU

Verslag: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 3 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 366, 317, 9

so

1/HS + 661, 6, 25

§ 4 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 394, 277, 21
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

1 leden HS - 297, 376, 17

so

1/HS + 574, 78, 38

§ 5

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 357, 321, 14

2 leden HS + 453, 214, 25§ 13

§ oorspronkelij
ke tekst

HS ↓

§ 19 3 leden HS - 318, 357, 17

so

1/HS + 536, 144, 12

§ 26 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS - 336, 339, 17

so

1/HS + 667, 19, 6

§ 33 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 370, 288, 34

so

1/HS + 602, 80, 10

§ 34 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 368, 291, 33

so

1/HS + 577, 103, 12

§ 35 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 368, 310, 14

§ 38 4 leden HS + 471, 208, 12

so

1/HS + 666, 7, 18

§ 49 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 374, 294, 23
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 51 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 362, 312, 17

so

1/HS + 593, 32, 66

§ 54 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 357, 321, 13

§ 55 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 368, 285, 38

§ 58 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 357, 314, 20

§ 59 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 357, 310, 24

§ 62 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 364, 290, 37

§ 63 5 leden HS - 192, 423, 76

so

1/HS + 665, 18, 8

overw B § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 459, 177, 55

overw J § oorspronkelij
ke tekst

HS + 448, 186, 57

so

1/HS + 571, 107, 13

overw R § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 427, 244, 20

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 537, 125, 33

Verzoeken om aparte stemming
leden: §§ 3, 13, 51, 55, 58, 59, 62; overweging J
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Verzoeken om stemming in onderdelen
leden: 
overweging B
1e deel “overwegende dat bij de Eurobarometer over burgerparticipatie 

van juni 2020 55 % van de respondenten aangaf dat zij deelname 
aan de Europese verkiezingen als het meest doeltreffende middel 
beschouwen om ervoor te zorgen dat de stem van de bevolking 
wordt gehoord door besluitvormers op EU-niveau; overwegende 
dat het weliswaar het doel is om de werking van de democratie in 
de EU continu te verbeteren, maar dat verschillende 
Eurobarometer-enquêtes laten zien dat burgers niet tevreden zijn 
met de manier waarop de democratie functioneert; overwegende 
dat deze perceptie niet alleen op EU-niveau, maar ook op nationaal 
niveau uit peilingen naar voren komt;”

2e deel “overwegende dat een aanzienlijk deel van de EU-burgers zich niet 
gehoord voelt en de EU als een verre entiteit beschouwt;”

overweging R
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “overwegende dat een gebrek 

aan transparantie het openbaar debat over iedere vorm van 
wetgeving in de weg staat;”

2e deel deze woorden

§ 4
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “, en dat er nieuwe participatie-

instrumenten moeten worden ontwikkeld”
2e deel deze woorden

§ 5
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “verzoekt de Commissie zich 

ertoe te verbinden na de aanneming van een dergelijk INL-verslag 
door het Parlement een wetgevingsvoorstel in te dienen; stelt in 
dat verband voor het huidige kaderakkoord tussen het Parlement 
en de Commissie te wijzigen;”

2e deel deze woorden

§ 26
1e deel “stelt voor een Europees netwerk voor burgerschapseducatie in het 

leven te roepen als platform voor de uitwisseling van beste 
praktijken en kennis met betrekking tot methoden om de Europese 
dimensie van burgerschapseducatie te versterken; onderstreept de 
behoefte aan nieuwe modellen en instrumenten voor 
burgerschapseducatie,”

2e deel “zoals de oprichting van een Europees agentschap voor 
burgerschapseducatie;”
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§ 33
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “ten volle” en “benadrukt daarom 

de noodzaak van permanente participatiemechanismen, naast het 
kiesrecht en de reeds bestaande kanalen en instrumenten, om de 
deelname van burgers aan de besluitvorming van de EU verder te 
faciliteren en te stimuleren; is voorstander van 
bewustmakingsactiviteiten met betrekking tot die mechanismen, 
teneinde de impact en doeltreffendheid ervan te optimaliseren; 
onderstreept de noodzaak van dergelijke mechanismen op 
Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau en van passende 
horizontale en verticale coördinatie tussen instellingen op 
verschillende niveaus;”

2e deel deze woorden

§ 34
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het beïnvloeden van jaarlijkse 

politieke of wetgevingsprioriteiten”
2e deel deze woorden

§ 35
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “participatieve budgettering”
2e deel deze woorden

§ 49
1e deel “is van mening dat burgerparticipatieprocessen moeten voldoen 

aan het hoogst mogelijke niveau van transparantie; merkt op dat 
transparantie en open gegevens het vertrouwen in 
overheidsinstellingen, en daarmee hun legitimiteit, versterken; 
benadrukt dat voor de bevordering van de democratische 
legitimiteit van de EU-instellingen via burgerparticipatie een beter 
begrip van de EU-besluitvorming vereist is;”

2e deel “pleit voor de ontwikkeling van een norm voor open bestuur op EU-
niveau die als basis voor andere bestuursniveaus kan dienen;”

§ 54
1e deel “verbindt zich ertoe met de andere EU-instellingen en 

belanghebbenden samen te werken om aanvullende kanalen voor 
inbreng van burgers te versterken,”

2e deel “waaronder de uitbreiding van burgerdialogen en de oprichting van 
een permanent mechanisme voor burgerparticipatie met een 
formeel bindend follow-upproces;”

Diversen
Loránt Vincze (PPE-Fractie) steunt amendement 5 eveneens, en steunt 
amendement 4 niet.
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29. Samenwerking tussen de EU en de NAVO in het kader van de 
trans-Atlantische betrekkingen

Verslag: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 9 7 rapporteur HS + 576, 73, 35

na § 9 8 rapporteur HS + 568, 93, 23

§ 10 9 rapporteur HS + 565, 79, 40

§ 13 10 rapporteur HS + 568, 77, 39

§ 15 11 rapporteur HS + 568, 48, 68

§ 16 12 rapporteur HS + 584, 83, 17

§ 20 13 rapporteur HS + 578, 77, 27

§ 22 14 rapporteur HS + 584, 77, 22

§ 33 15 rapporteur HS + 567, 80, 36

§ 48 16 rapporteur HS + 564, 94, 26

§ 53 17 rapporteur HS + 568, 80, 33

1 rapporteur HS + 591, 42, 51na visum 22

2 rapporteur HS + 591, 42, 51

3 rapporteur HS + 591, 42, 51

4 rapporteur HS + 588, 61, 35

na visum 39

5 rapporteur HS + 600, 7, 76

overw B 6 rapporteur HS + 592, 46, 46

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 493, 90, 103
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30. Het oude continent veroudert - mogelijkheden en uitdagingen 
voor het vergrijzingsbeleid na 2020

Verslag: Beata Szydło (A9-0194/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

alternatieve 
ontwerpresolutie

1 ECR HS - 137, 539, 15

§ 2 5 leden HS - 315, 337, 39

na § 2 6 leden HS + 389, 287, 15

na § 8 7 leden HS + 428, 176, 87

8 leden HS + 369, 298, 23

so

1/HS ↓

§ 13

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS ↓

na § 13 9 leden HS - 315, 330, 46

§ 17 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 482, 143, 64

na § 17 10 leden HS + 399, 267, 24

so

1/HS + 656, 14, 21

2/HS + 510, 93, 88

§ 22 § oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 431, 150, 109

§ 42 11 leden HS - 311, 351, 29

so

1/HS + 501, 86, 104

§ 56 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 341, 328, 22
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 58 12 leden HS + 362, 232, 97

overw S 2 leden HS + 308, 269, 113

so

1/HS + 597, 17, 77

2/HS + 490, 116, 83

overw AA § oorspronkelij
ke tekst

3/HS + 505, 127, 58

na overw AA 3 leden HS + 381, 289, 20

so

1/HS + 568, 93, 29

overw AB § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 496, 120, 74

overw BA 4 leden HS - 304, 311, 76

ontwerpresolutie (commissie EMPL)
(gehele tekst)

HS + 479, 103, 113

Verzoeken om aparte stemming
leden: § 17

Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
§ 13
1e deel “verzoekt de Commissie en de lidstaten een uniforme definitie uit 

te werken en aan te nemen van de afhankelijkheid van hulp van 
anderen, waarin onder meer rekening wordt gehouden met de 
behoeften van mantelzorgers; beklemtoont dat het met het oog op 
de totstandbrenging van efficiënte zorgstelsels voor 
hulpbehoevende personen, met name voor ouderen, noodzakelijk 
is één definitie en een systeem voor de beoordeling van de mate 
van hulpbehoevendheid goed te keuren;”

2e deel “onderstreept dat strategieën moeten worden bevorderd voor op 
de persoon toegesneden hoogwaardige ondersteuning van 
hulpbehoevenden; benadrukt dat rekening moet worden gehouden 
met de specifieke behoeften van personen met verschillende 
ziekten, waaronder neurodegeneratieve ziekten zoals alzheimer en 
dementie, van diagnose tot behandeling en langdurige zorg;”
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overweging AA
1e deel “overwegende dat bij al het beleid voor de aanpak van de 

demografische mogelijkheden en uitdagingen moet worden 
uitgegaan van een inclusieve, op rechten en bewijs gebaseerde, op 
mensen gerichte benadering, en dat de beginselen van gelijkheid – 
in het bijzonder gendergelijkheid – en non-discriminatie moeten 
worden nageleefd en de rechten van vrouwen [...] moeten worden 
gewaarborgd;”

2e deel “waaronder hun seksuele en reproductieve alsmede economische 
rechten, [...]; overwegende dat het aanpakken van demografische 
uitdagingen geenszins betekent dat de reproductieve autonomie 
van personen mag worden ondergraven;”

3e deel “overwegende dat de toegang tot zorgvoorzieningen voor de 
seksuele en reproductieve gezondheid van essentieel belang is 
voor het lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn;”

overweging AB
1e deel “overwegende dat het beleid en de maatregelen van de EU inzake 

vergrijzing en demografische verandering volledig in lijn moeten 
zijn met de EU-strategie voor gendergelijkheid 2020-2025;”

2e deel “overwegende dat er een nauw verband bestaat tussen 
demografische uitdagingen en gendermainstreaming, en dat dit 
verband moet worden meegenomen in de beleidsrespons;”

§ 22
1e deel “wijst erop dat verhoging van de geboortecijfers vraagt om meer 

carrièremogelijkheden, stabiele dienstbetrekkingen en huisvesting, 
fatsoenlijke arbeids- en leefomstandigheden, flexibele 
werkregelingen, een ruime kinderbijslag en betaald 
ouderschapsverlof voor beide ouders, hoogwaardige kinderopvang 
vanaf de vroegste kinderjaren en een eerlijke verdeling van 
onbetaalde zorgarbeid en huishoudelijke taken tussen mannen en 
vrouwen; benadrukt dat het gezien de demografische 
veranderingen en de verwachte stijging van de levensverwachting 
essentieel is om te waarborgen dat vrouwen volwaardig aan de 
arbeidsmarkt kunnen deelnemen zonder loopbaanonderbrekingen 
of overschakelingen naar deeltijd- en tijdelijk werk, aangezien dit 
bijdraagt tot de vermindering van het risico op armoede voor 
vrouwen op latere leeftijd;”

2e deel “spoort de lidstaten daarom aan de richtlijn betreffende het 
evenwicht tussen werk en privéleven snel en volledig om te zetten”

3e deel “en verzoekt hen om verder te gaan dan de in deze richtlijn 
vastgestelde minimumnormen;”

§ 56
1e deel gehele tekst zonder het woord: “wetgevend”
2e deel dit woord

Diversen
Eider Gardiazabal Rubial (S&D-Fractie) steunt de amendementen 2 tot en met 
12 eveneens.
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31. Opstelling van richtsnoeren voor de toepassing van het 
algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de 
Uniebegroting

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 548, 111, 36

§ 7 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS - 198, 482, 15

na § 27 1 leden HS - 308, 349, 37

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 529, 150, 14

Verzoeken om stemming in onderdelen
leden: 
§ 7
1e deel “verzoekt de Commissie het Parlement regelmatig en ten minste 

tweemaal per jaar proactief verslag uit te brengen over nieuwe en 
lopende zaken die worden onderzocht, en zo spoedig mogelijk met 
de eerste zaken te beginnen;”

2e deel “verzoekt de Commissie uiterlijk in oktober 2021 te beginnen met 
haar verslaglegging aan het Parlement over de eerste onderzochte 
zaken;”

32. Wereldwijde regeling voor sancties op het gebied van de 
mensenrechten (EU-Magnitski-wet)

Ontwerpresolutie: B9-0371/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0371/2021
(commissie AFET)

so

1/HS + 608, 56, 29

§ 1 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 470, 193, 27

so§ 7 § oorspronkelij
ke tekst

1/HS + 632, 27, 34
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 588, 79, 26

so

1/HS + 607, 54, 31

§ 15 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 595, 86, 11

so

1/HS + 601, 54, 37

§ 18 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 597, 68, 27

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 584, 73, 33

Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left:
§ 7
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “is overtuigd van de 

doeltreffendheid van de nieuwe regeling, met inbegrip van de 
afschrikkende werking ervan;”

2e deel deze woorden

§ 15
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “alsook met het 

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB);”

2e deel deze woorden
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§ 18
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa, de NAVO”
2e deel deze woorden

ECR, ID:
§ 1
1e deel “is verheugd over de aanneming van de wereldwijde EU-

sanctieregeling voor de mensenrechten (EU GHRSR) als een 
essentiële aanvulling op het instrumentarium van de EU op het 
gebied van mensenrechten en buitenlands beleid, die de rol van de 
EU als mondiale speler op het gebied van mensenrechten versterkt 
door haar in staat te stellen beperkende maatregelen te nemen 
tegen rechtspersonen en natuurlijke personen die betrokken zijn bij 
ernstige schendingen van de mensenrechten, waar ook ter wereld; 
benadrukt dat de nieuwe regeling deel moet uitmaken van een 
bredere, samenhangende en duidelijk omschreven strategie waarin 
rekening wordt gehouden met de doelstellingen van het 
buitenlands beleid van de EU; onderstreept dat de strategie er ook 
op gericht moet zijn specifieke benchmarks vast te stellen die 
verband houden met de doelstellingen ervan, en er in detail in 
moet worden aangeven hoe sancties ertoe kunnen bijdragen dat 
die benchmarks worden gehaald;”

2e deel “betreurt evenwel dat de Raad bij de aanneming van de nieuwe 
regeling heeft besloten om besluitvorming met eenparigheid van 
stemmen te betrachten in plaats van besluitvorming met 
gekwalificeerde meerderheid, en herhaalt zijn verzoek om 
invoering van besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen voor het opleggen van sancties in het kader van de EU 
GHRSR;”

33. Jaarverslag over de werking van het Schengengebied

Verslag: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 668, 4, 23

§ 8 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 483, 196, 16

§ 14 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 525, 148, 22

so

1/HS + 494, 140, 60

§ 17 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 676, 10, 9
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

3/HS + 527, 149, 19

so

1/HS + 368, 312, 15

§ 18 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 553, 130, 12

1 leden HS + 279, 252, 164

so

1/HS ↓

§ 30

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS ↓

overw I § oorspronkelij
ke tekst

HS + 526, 148, 21

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 505, 134, 54

Verzoeken om aparte stemming
leden: § 14; overweging I

Verzoeken om stemming in onderdelen
leden:
§ 8
1e deel “acht het van essentieel belang dat het visumbeleid van de EU 

efficiënt, gebruikersvriendelijk en veilig is, en verwelkomt in dit 
verband het voornemen van de Commissie om de visumprocedure 
uiterlijk in 2025 te digitaliseren;”

2e deel “is van oordeel dat de integratie van niet-EU-onderdanen die 
langdurig ingezeten zijn in de lidstaten een sleutelelement is van 
het bevorderen van economische en sociale cohesie, en dringt er 
derhalve op aan te overwegen de minimumregels voor de afgifte 
van visa voor langdurig verblijf en verblijfsvergunningen te 
harmoniseren;”
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§ 17
1e deel “maakt zich ernstig zorgen over de aanhoudende en serieuze 

meldingen van geweld en “pushbacks” aan de buitengrenzen, 
waaronder van de ene lidstaat naar de andere en vervolgens naar 
een niet-EU-land;”

2e deel “herhaalt dat de lidstaten verplicht zijn om onrechtmatige 
grensoverschrijdingen te voorkomen en herinnert eraan dat deze 
verplichting geen afbreuk doet aan de rechten van personen die 
een beroep op internationale bescherming willen doen;”

3e deel “verzoekt de Commissie en de lidstaten doeltreffende, 
onafhankelijke en onmiddellijke onderzoeken te bevorderen en uit 
te voeren van alle beschuldigingen van “pushbacks” en 
mishandeling aan de grenzen, en ervoor te zorgen dat 
tekortkomingen onmiddellijk worden verholpen;”

§ 18
1e deel “neemt er nota van dat adequate monitoringmechanismen 

ontbreken om bij het beheer van de buitengrenzen de eerbiediging 
van de grondrechten en de rechtsstaat te garanderen, en is van 
oordeel dat het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten in dat verband een grotere operationele rol moet 
krijgen, waaronder middels het Schengenevaluatie- en 
toezichtmechanisme;”

2e deel “verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat hun nationale 
toezichthoudende instanties op doeltreffende wijze worden 
opgericht en in staat zijn om hun rol te vervullen, met toereikende 
middelen, een passend mandaat en een hoog niveau van 
onafhankelijkheid; moedigt de voortdurende investering van de 
lidstaten aan in het professionele gedrag van grensautoriteiten, 
waaronder middels cursussen op het gebied van het asiel- en 
vluchtelingenrecht, in samenwerking met Frontex, het Bureau van 
de Europese Unie voor de grondrechten, de UNHCR en relevante 
niet-gouvernementele organisaties;”

§ 30
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en alle in kaart gebrachte 

tekortkomingen te elimineren, met name wat betreft de opleiding 
van personeel, de personeelsniveaus en de capaciteit voor 
surveillance aan de landgrens;”

2e deel deze woorden
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34. Europees Geneesmiddelenbureau ***I

Verslag: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

amendementen 
van de bevoegde 

commissie - 
stemming en bloc

4-73, 
75-96, 

98-
125, 
127-
143, 
145-
152

commissie HS + 585, 22, 86

so

1/HS + 630, 25, 38

art 9, § 1, punt a 74 commissie

2/HS + 425, 260, 8

so

1/HS + 631, 25, 37

art 23, § 1, punt a 126 commissie

2/HS + 424, 262, 7

na art 29 144 commissie HS + 560, 121, 12

97 commissie HS + 434, 202, 57na art 12

154 PPE HS ↓

art 31, na § 2 155 PPE HS - 274, 411, 8

so

1/HS + 655, 17, 21

1 commissie

2/HS + 579, 71, 43

so

1/HS + 656, 7, 30

na overw 1

2 commissie

2/HS + 548, 85, 60

so

1/HS + 668, 20, 5

overw 2 3 commissie

2/HS + 538, 94, 61
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Betreft am nr. van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na overw 24 153 PPE HS - 302, 371, 20

voorstel van de Commissie HS + 587, 28, 81

Verzoeken om aparte stemming
ECR: amendement 144

Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
amendement 74
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “houders van vergunningen voor 

het in de handel brengen en andere relevante actoren in de 
farmaceutische toeleveringsketen, alsmede met”

2e deel deze woorden

amendement 126
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “fabrikanten en andere relevante 

actoren in de toeleveringsketen van medische hulpmiddelen, 
alsmede met”

2e deel deze woorden

ID:
amendement 1
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “De COVID-19-pandemie heeft de 

risico’s voor de volksgezondheid blootgelegd die de buitensporige 
uitbuiting van wilde dieren en anderen natuurlijke hulpbronnen en 
het versnelde verlies aan biodiversiteit op aarde met zich 
meebrengen.”, “en COVID-19”, “zoals het coronavirus dat COVID-
19 veroorzaakt” en “Volgens het intergouvernementeel platform 
voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten (IPBES) bestaan er naar 
schatting 1,7 miljoen nog niet-ontdekte virussen die door 
zoogdieren en vogels worden gedragen. Tussen de 631 000 en 
827 000 daarvan kunnen mogelijk mensen besmetten.”

2e deel deze woorden

amendement 2
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “De COVID-19-pandemie heeft 

duidelijk gemaakt dat [...] kracht moet worden bijgezet”
2e deel deze woorden

amendement 3
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de rol van de Unie [...] worden 

versterkt”, “en op geharmoniseerde wijze”, en “de ontoereikende 
mandaten en middelen van haar gezondheidsinstanties,”

2e deel deze woorden
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35. Algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor 
de periode tot en met 2030 ***I

Verslag: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Betreft am nr. van HS, 
enz

.

Stemmi
ng

HS/ES - 
opmerkingen

amendementen 
van de bevoegde 

commissie - 
stemming en bloc

1, 6, 8 
10, 12-
15, 17-
24, 26-
34, 36-
50, 52, 
54-56, 
66-68, 
70-72, 
74-90, 
92-94, 
96-98, 

100-107, 
109-120

commissie HS + 551, 94, 48

so

1/H
S

+ 565, 46, 81

2 commissie

2/H
S

+ 546, 134, 12

4 commissie HS + 548, 139, 5

so

1/H
S

+ 612, 22, 59

2/H
S

+ 551, 129, 13

3/H
S

+ 541, 68, 83

4/H
S

+ 593, 51, 49

5 commissie

5/H
S

+ 373, 306, 14

amendementen 
van de bevoegde 

commissie - 
aparte stemming

7 commissie HS + 546, 111, 36
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Betreft am nr. van HS, 
enz

.

Stemmi
ng

HS/ES - 
opmerkingen

9 commissie HS + 536, 138, 19

so

1/H
S

+ 556, 87, 50

11 commissie

2/H
S

+ 577, 56, 60

16 commissie HS + 515, 162, 15

25 commissie HS + 540, 101, 51

so

1/H
S

+ 608, 49, 36

35 commissie

2/H
S

+ 548, 140, 5

so

1/H
S

+ 614, 72, 7

51 commissie

2/H
S

+ 525, 140, 28

so

1/H
S

+ 555, 56, 82

53 commissie

2/H
S

+ 378, 287, 28

so

1/H
S

+ 551, 87, 55

57 commissie

2/H
S

+ 602, 79, 12

58 commissie so
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Betreft am nr. van HS, 
enz

.

Stemmi
ng

HS/ES - 
opmerkingen

1/H
S

+ 663, 26, 4

2/H
S

+ 533, 127, 32

so

1/H
S

+ 500, 139, 53

60 commissie

2/H
S

+ 345, 327, 20

so

1/H
S

+ 610, 30, 53

2/H
S

+ 515, 161, 16

61 commissie

3/H
S

+ 523, 133, 36

so

1/H
S

+ 554, 127, 11

62 commissie

2/H
S

+ 359, 311, 22

63 commissie HS + 549, 132, 12

64 commissie HS + 579, 94, 20

65 commissie HS + 539, 99, 54

69 commissie HS + 547, 109, 37

so

1/H
S

+ 643, 36, 14

73 commissie

2/H
S

+ 361, 315, 16
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Betreft am nr. van HS, 
enz

.

Stemmi
ng

HS/ES - 
opmerkingen

so

1/H
S

+ 538, 149, 6

91 commissie

2/H
S

+ 417, 246, 30

so

1/H
S

+ 606, 58, 29

2/H
S

+ 560, 105, 28

3/H
S

+ 547, 138, 7

4/H
S

+ 532, 141, 20

95 commissie

5/H
S

+ 594, 87, 12

so

1/H
S

+ 562, 18, 113

99 commissie

2/H
S

+ 550, 137, 6

so

1/H
S

+ 619, 20, 54

108 commissie

2/H
S

+ 547, 137, 8
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Betreft am nr. van HS, 
enz

.

Stemmi
ng

HS/ES - 
opmerkingen

Amendementen op artikel 3

§ 1, na punt a 121 ECR HS - 334, 349, 9

§ 1, na streepje 4 122 ECR HS - 174, 511, 8

§ 1, na punt d 123 ECR HS - 169, 504, 20

so

1/H
S

+ 506, 167, 19

59 commissie

2/H
S

+ 342, 322, 27

§ 1, punt e

§ oorspronkelijk
e tekst

HS ↓

§ 1, na punt h 124 ECR HS - 316, 362, 15

§ 1, punt i 125 ECR HS - 129, 549, 15

Amendementen op artikel 4

na § 2 126 ECR HS - 111, 553, 29

Overwegingen

3 commissie HS + 550, 68, 75

so

1/H
S

↓

overw 5

§ oorspronkelijk
e tekst

2/H
S

↓

voorstel van de Commissie HS + 518, 130, 47

Verzoeken om aparte stemming
ID: amendementen 4, 7, 16, 25, 59, 60, 64, 65, 73; artikel 3, § 1, 

punt e
ECR: amendementen 9, 16, 53, 59, 60, 62, 63, 69
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Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 53
1e deel “een “eerst over duurzaamheid nadenken”-benadering toe te 

passen in de richtsnoeren en toolbox voor betere regelgeving”
2e deel “ook door het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, waarnaar 

wordt verwezen in artikel 17 van de taxonomieverordening, daarin 
te integreren en in de praktijk te brengen”

amendement 59
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en uiterlijk in 2025”
2e deel deze woorden

amendement 60
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en uiterlijk in 2027”
2e deel deze woorden

amendement 62
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “waarbij de intentie bestaat deze 

doelstellingen in het volgende MFK geleidelijk te verhogen,”
2e deel deze woorden

amendement 73
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “wettelijk [...] dat op de hele Unie 

van toepassing is”
2e deel deze woorden

amendement 91
1e deel “het bevorderen van duurzame corporate governance en het 

vaststellen van bindende zorgvuldigheidsvereisten op het niveau 
van de Unie,”

2e deel “en door rekening te houden met deze vereisten bij de uitvoering 
van het handelsbeleid van de Unie, ook met betrekking tot de 
ratificatie van handels- en investeringsovereenkomsten”

The Left:
amendement 57
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “zonder daarbij afbreuk te doen 

aan het Europees Semester,”
2e deel deze woorden

ID:
amendement 2
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “Toch zijn ook systemische 

langetermijnkaders noodzakelijk, met bindende streefcijfers voor 
klimaat- en milieudoelstellingen.”

2e deel deze woorden
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overweging 5
1e deel “De Europese Commissie heeft als antwoord op de in de SOER 

2020 vastgestelde uitdagingen de Europese Green Deal 
aangenomen: een nieuwe groeistrategie voor de groene en de 
digitale transitie die erop is gericht de Unie om te vormen tot een 
eerlijke en welvarende samenleving, met een concurrerende, 
klimaatneutrale en hulpbronnenefficiënte economie.”

2e deel “Bij Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad 
wordt de doelstelling van de Unie om uiterlijk in 2050 
klimaatneutraliteit te bereiken vastgelegd in wetgeving.”

amendement 11
1e deel “Het 8e MAP moet als algemeen milieuactieprogramma van de 

Unie voortbouwen op en bijdragen tot de verwezenlijking tegen 
uiterlijk 2050 van de doelstellingen van de Europese Green Deal in 
overeenstemming met de langetermijndoelstelling “goed leven, 
binnen de grenzen van onze planeet”, zoals reeds vastgesteld in 
het 7e MAP. Het moet ook volledig zijn afgestemd op de Agenda 
2030 van de Verenigde Naties en de daarin geformuleerde 
doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s), die 
geïntegreerd en ondeelbaar zijn, en bijdragen tot de uitvoering en 
verwezenlijking daarvan, en in overeenstemming zijn met de 
doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs, het VN-Verdrag 
inzake biologische diversiteit en andere relevante internationale 
overeenkomsten.”

2e deel “Het 8e MAP moet leiden tot structurele verandering van een EU-
economie die welzijn waarborgt binnen de grenzen van de planeet, 
waarin groei regeneratief is. Ook moet het ervoor zorgen dat de 
milieu- en klimaattransitie op een rechtvaardige en inclusieve 
manier wordt verwezenlijkt en bijdraagt tot het terugdringen van 
ongelijkheden.”

amendement 35
1e deel “Dit besluit bevat een algemeen milieuactieprogramma voor de 

periode tot en met 31 december 2030 (het “achtste 
milieuactieprogramma” of “8e MAP”). In dat actieprogramma 
worden de prioritaire doelstellingen, de faciliterende voorwaarden 
en de nodige acties voor de verwezenlijking van deze voorwaarden 
vastgesteld. Het omvat een monitoringkader om te meten of de 
Unie en haar lidstaten op koers liggen om deze prioritaire 
doelstellingen te behalen en om hun vorderingen op dit vlak te 
beoordelen.”

2e deel “Ook zorgt het voor de instelling van een bestuursmechanisme om 
de volledige verwezenlijking van de prioritaire doelstellingen te 
waarborgen.”
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amendement 99
1e deel “Indicatoren, monitoringkader”
2e deel “en governance”

ECR:
amendement 51
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “onder meer in overeenstemming 

met artikel 17 van de taxonomieverordening,”
2e deel deze woorden

amendement 58
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “overeenkomstig de EU-strategie 

voor duurzame financiering, met inbegrip van maatregelen die zijn 
vervat in de taxonomieverordening en het beginsel van “geen 
ernstige afbreuk doen”,”

2e deel deze woorden

amendement 108
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “ook met betrekking tot het 

meten van structurele verandering;”
2e deel deze woorden

PPE, ID:
amendement 5
1e deel “Zowel in de Unie als wereldwijd worden land en bodem nog altijd 

aangetast door een breed scala aan menselijke activiteiten, zoals 
slecht landbeheer, verandering in landgebruik, niet-duurzame 
landbouwpraktijken, buitengebruikstelling van grond, 
verontreiniging, niet-duurzame bosbouwpraktijken, 
bodemafdekking, verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering, 
vaak in combinatie met andere factoren, waardoor hun vermogen 
om ecosysteemdiensten en -functies te leveren wordt beperkt. 
“Desalniettemin liggen de Unie en de lidstaten momenteel niet op 
schema wat betreft het nakomen van hun internationale en 
Europese toezeggingen met betrekking tot de bodem en grond, 
ook niet van de verplichtingen in het kader van het Verdrag van de 
Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming om 
woestijnvorming tegen te gaan, aangetast land en aangetaste 
bodem te herstellen,” zonder de woorden: “niet-duurzame 
landbouwpraktijken”

2e deel deze woorden
3e deel “en tegen 2030 een wereld zonder bodemaantasting te 

verwezenlijken”
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4e deel “In overeenstemming met de resolutie van het Europees Parlement 
van 28 april 2021 over bodembescherming is er behoefte aan een 
EU-breed gemeenschappelijk wettelijk kader voor de bescherming 
en het duurzame gebruik van bodems, waarmee – met volledige 
inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel – alle belangrijke 
bedreigingen voor bodems worden aangepakt. Dat kader zou onder 
andere gemeenschappelijke definities moeten omvatten van 
bodem en bodemfuncties, criteria voor het bereiken van de goede 
status daarvan en duurzaam gebruik, alsook tussentijdse en 
einddoelen met inbegrip van geharmoniseerde indicatoren en 
methoden voor toezicht en verslaglegging.” zonder de woorden: 
“EU-breed [...] gemeenschappelijk wettelijk”

5e deel deze woorden

The Left, ECR:
amendement 61
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “milieubelasting en 

marktconforme instrumenten, alsook van groene 
begrotingsinstrumenten”

2e deel “milieubelasting en marktconforme instrumenten”
3e deel “groene begrotingsinstrumenten”

amendement 95
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “a) vóór 30 juni 2022 verbetert zij 

haar bestaande openbare databank over inbreukbesluiten, breidt 
deze uit en houdt deze vervolgens bij, zodat de door de lidstaten 
en de Commissie ondernomen stappen in verband met alle 
inbreukprocedures op het gebied van milieu en klimaat op een 
duidelijke, begrijpelijke en toegankelijke manier kunnen worden 
getraceerd;”, “b) zij beoordeelt regelmatig de coherentie tussen de 
maatregelen en het beleid van de Unie en de in artikel 2, leden 1 
en 2, vastgestelde prioritaire doelstellingen, en voert zij dergelijke 
beoordelingen ook uit voor ontwerp- en bestaande maatregelen en 
strategieën van de Unie; wanneer inconsistenties worden 
vastgesteld, brengt de Commissie de ontwerpmaatregel of -
strategie vóór bekendmaking in overeenstemming met deze 
prioritaire doelstellingen, of, in geval van bestaande maatregelen 
en strategieën van de Unie, stelt zij de nodige corrigerende 
maatregelen voor;”, “de discrepantie tussen de structuur van de 
begrotingen van de lidstaten en het op de Overeenkomst van Parijs 
afgestemde scenario voor elk van hun nationale begrotingen [...], 
zodat aanbevelingen aan de lidstaten kunnen worden gedaan 
over” en “zonder daarbij afbreuk te doen aan het Europees 
Semester;”

2e deel “a) vóór 30 juni 2022 verbetert zij haar bestaande openbare 
databank over inbreukbesluiten, breidt deze uit en houdt deze 
vervolgens bij, zodat de door de lidstaten en de Commissie 
ondernomen stappen in verband met alle inbreukprocedures op 
het gebied van milieu en klimaat op een duidelijke, begrijpelijke en 
toegankelijke manier kunnen worden getraceerd;”
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3e deel “b) zij beoordeelt regelmatig de coherentie tussen de maatregelen 
en het beleid van de Unie en de in artikel 2, leden 1 en 2, 
vastgestelde prioritaire doelstellingen, en voert zij dergelijke 
beoordelingen ook uit voor ontwerp- en bestaande maatregelen en 
strategieën van de Unie; wanneer inconsistenties worden 
vastgesteld, brengt de Commissie de ontwerpmaatregel of -
strategie vóór bekendmaking in overeenstemming met deze 
prioritaire doelstellingen, of, in geval van bestaande maatregelen 
en strategieën van de Unie, stelt zij de nodige corrigerende 
maatregelen voor;”

4e deel “de discrepantie tussen de structuur van de begrotingen van de 
lidstaten en het op de Overeenkomst van Parijs afgestemde 
scenario voor elk van hun nationale begrotingen [...], zodat 
aanbevelingen aan de lidstaten kunnen worden gedaan over”

5e deel “zonder daarbij afbreuk te doen aan het Europees Semester;”

36. Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie

Ontwerpresolutie: B9-0370/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0370/2021
(commissie ITRE)

na § 2 1 The Left HS - 167, 467, 58

2 The Left HS - 154, 531, 7na § 13

3 The Left HS - 144, 466, 82

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 634, 5, 57

37. Het aantal leden van de bijzondere commissies en de 
enquêtecommissie

Ontwerpbesluit: B9-0414/2021

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpbesluit B9-0414/2021
(Conferentie van voorzitters)

ontwerpbesluit (gehele 
tekst)

HS + 680, 3, 5
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38. Het geval van Ahmadreza Djalali in Iran

Ontwerpresoluties: B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, 
B9-0387/2021, B9-0395/2021, B9-0399/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0382/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, leden)

§ 1 1 The Left HS - 336, 353, 7

§ 5 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 622, 27, 47

§ 8 3 ECR HS - 305, 345, 46

§ 9 2 ID HS - 176, 496, 21

4 ECR HS + 336, 271, 89na § 9

5 ECR HS - 326, 329, 41

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 666, 5, 16

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0381/2021 ID HS ↓

B9-0382/2021 The Left HS ↓

B9-0383/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0386/2021 Renew HS ↓

B9-0387/2021 S&D HS ↓

B9-0395/2021 ECR HS ↓

B9-0399/2021 PPE HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
The Left: § 5
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39. Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily

Ontwerpresoluties: B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, 
B9-0390/2021, B9-0391/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0385/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, leden)

1 The Left HS - 22, 616, 53na § 1

2 The Left HS - 27, 616, 47

§ 13 3 The Left HS - 139, 453, 99

na § 16 4 The Left HS - 102, 505, 84

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 578, 29, 73

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0384/2021 The Left HS ↓

B9-0385/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0388/2021 Renew HS ↓

B9-0389/2021 S&D HS ↓

B9-0390/2021 ECR HS ↓

B9-0391/2021 PPE HS ↓

Diversen
Yannick Jadot (Verts/ALE-Fractie) en Moritz Körner (Renew-Fractie) steunen 
gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0385/2021 eveneens.
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40. De doodstraf in Saudi-Arabië, met name de gevallen van 
Mustafa Hashem al-Darwish en Abdullah al-Howaiti

Ontwerpresoluties: B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, 
B9-0397/2021, B9-0398/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0392/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, leden)

so

1/HS + 422, 217, 56

§ 8 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 623, 36, 36

so

1/HS + 593, 12, 88

§ 17 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 620, 2, 71

so

1/HS + 673, 2, 20

§ 20 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 619, 41, 35

so

1/HS + 638, 26, 31

§ 21 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 416, 260, 19

so

1/HS + 616, 7, 72

§ 22 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 384, 285, 26

so

1/HS + 638, 45, 12

§ 23 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 547, 63, 83

overw G 1 ECR HS - 285, 398, 12

sooverw P § oorspronkelij
ke tekst

1/HS + 639, 3, 51
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 387, 293, 13

na overw S 2 ECR HS - 293, 394, 8

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 661, 3, 23

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0392/2021 The Left HS ↓

B9-0393/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0394/2021 Renew HS ↓

B9-0396/2021 S&D HS ↓

B9-0397/2021 ECR HS ↓

B9-0398/2021 PPE HS ↓

Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left:
§ 20
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “spreekt zijn krachtige steun uit 

voor de toepassing van de wereldwijde EU-sanctieregeling voor de 
mensenrechten tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor 
ernstige mensenrechtenschendingen in Saudi-Arabië, waaronder 
de moord op journalist Jamal Khashoggi;”

2e deel deze woorden

ECR:
overweging P
1e deel “overwegende dat de wet van 2017 inzake de bestrijding van 

terrorisme en de financiering daarvan een vage definitie van 
terrorisme bevat”

2e deel “en bepaalt dat een daad ook als er geen sprake is van het gebruik 
van geweld als een terroristische handeling kan worden 
aangemerkt;”
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§ 8
1e deel “dringt bij de Raad aan op een opschorting van alle EU-uitvoer naar 

Saudi-Arabië van technologie voor grootschalig toezicht en andere 
producten voor tweeërlei gebruik die kunnen worden gebruikt om 
binnenlandse repressie te vergemakkelijken en het 
maatschappelijk middenveld het zwijgen op te leggen;”

2e deel “benadrukt de bijzondere verantwoordelijkheid van IT-
beveiligingsbedrijven en nationale inlichtingendiensten die in de EU 
werkzaam zijn, en wijst op hun morele en wettelijke verplichting 
om te voorkomen dat zij zich in een situatie bevinden waarin hun 
huidige of voormalige personeelsleden Saudi-Arabië bijstaan bij het 
onderdrukken van zijn eigen bevolking, door onrechtstreeks of 
rechtstreeks voor de Saudische autoriteiten te werken om 
binnenlandse afwijkende meningen en de vrijheid van 
meningsuiting de kop in te drukken;”

§ 17
1e deel “is ernstig bezorgd over de vage definitie van terrorisme in de 

antiterrorismewet van het land;”
2e deel “veroordeelt het gebruik van de bijzondere strafrechter, een 

rechtbank voor de behandeling van terrorismezaken, als 
instrument om mensenrechtenverdedigers te bestraffen;”

§ 21
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “betreurt de voorzichtige aanpak 

met betrekking tot publieksdiplomatie op het gebied van de 
mensenrechten die door de EU wordt gehanteerd ten aanzien van 
Saudi-Arabië;”

2e deel deze woorden

§ 22
1e deel gehele tekst zonder het woord: “alle”
2e deel dit woord

§ 23
1e deel “verzoekt de EU-delegatie en de vertegenwoordigingen van de 

lidstaten in het land hun steun aan het maatschappelijk 
middenveld in het kader van hun betrekkingen met de Saudische 
autoriteiten te versterken, en alle beschikbare instrumenten te 
gebruiken om hun steun voor het werk van 
mensenrechtenverdedigers op te voeren”

2e deel “, in voorkomend geval de afgifte van noodvisa te 
vergemakkelijken en tijdelijke opvang in de EU-lidstaten te 
bieden;”
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41. Herziening van het macro-economische wetgevingskader

Verslag: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 45 1 leden HS - 133, 419, 142

§ 50 2 leden HS - 128, 505, 62

na § 73 3 leden HS - 148, 477, 70

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 461, 94, 133

Diversen
Erratum: EN



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_NL.docx 52 PE 695.753

42. De situatie in Nicaragua

Ontwerpresoluties: B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-0403/2021, 
B9-0404/2021, B9-0405/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0400/2021/REV
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, leden)

§ 2 2 The Left HS - 56, 603, 37

§ 4 3 The Left HS - 120, 559, 17

so

1/HS + 624, 52, 20

2/HS + 618, 39, 39

3/HS + 616, 41, 39

§ 5 § oorspronkelij
ke tekst

4/HS + 618, 39, 39

§ 15 1 ID HS - 129, 555, 10

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 629, 19, 40

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0400/2021 PPE HS ↓

B9-0401/2021 S&D HS ↓

B9-0402/2021 The Left HS ↓

B9-0403/2021 ECR HS ↓

B9-0404/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0405/2021 Renew HS ↓

Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left:
§ 5
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1e deel “dringt er bij de Nicaraguaanse autoriteiten op aan onmiddellijk 
wijzigingen in de kieswet door te voeren overeenkomstig de 
internationale parameters die de OAS in haar resolutie van 21 
oktober 2020 heeft geëist, onpartijdige personen in de 
verschillende verkiezingsstructuren aan te wijzen, de rechtspositie 
terug te geven aan de partijen die ervan zijn ontdaan, het passieve 
en actieve kiesrecht van de Nicaraguanen te respecteren, de 
onbeperkte aanwezigheid van nationale en internationale 
verkiezingswaarnemingsorganen te garanderen, en zich 
tegelijkertijd te verbinden tot politieke coëxistentie na de 
verkiezingen;” zonder de woorden: “die de OAS in haar resolutie 
van 21 oktober 2020 heeft geëist”

2e deel deze woorden
3e deel “beklemtoont dat, wil het Europees Parlement de verkiezingen en 

de daaruit voortkomende regering erkennen, de door de OAS en de 
internationale organisaties gevraagde veranderingen moeten 
worden doorgevoerd, met name het herstel van de rechten en 
vrijheden die een vrij, geloofwaardig en rechtvaardig 
verkiezingsproces mogelijk maken;” zonder de woorden: “de OAS 
en”

4e deel deze woorden

43. Onderdrukking van de oppositie in Turkije en in het bijzonder 
van de HDP

Ontwerpresoluties: B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-0409/2021, 
B9-0410/2021, B9-0411/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0406/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, leden)

3 ID HS - 177, 489, 11na § 15

2 ID HS - 100, 558, 21

na overw O 1 ID HS - 134, 534, 10

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 603, 2, 67
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Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0406/2021 S&D HS ↓

B9-0407/2021 The Left HS ↓

B9-0408/2021 ECR HS ↓

B9-0409/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0410/2021 Renew HS ↓

B9-0411/2021 PPE HS ↓
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44. Vaststelling van Antarctische beschermde mariene gebieden 
(MPA’s) en behoud van de biodiversiteit in de Zuidelijke 
Oceaan

Ontwerpresolutie: B9-0369/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0369/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 3 2 ECR HS - 309, 370, 16

3 ECR HS - 136, 540, 19

so

1/HS + 619, 15, 62

§ 4

§ oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 548, 75, 72

§ 12 4 ECR HS - 108, 568, 19

overw K 1 ECR HS - 150, 530, 15

so

1/HS + 626, 12, 58

overw O § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 584, 50, 62

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 588, 21, 79

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
overweging O
1e deel gehele tekst zonder de woorden: dat verder reikt dan de nationale 

jurisdicties,” en “in gebieden buiten de nationale jurisdictie [...] in 
de volgende zitting van de intergouvernementele conferentie 
inzake biodiversiteit buiten de nationale jurisdictie;”

2e deel deze woorden

§ 4
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en dat zij daarbij ook moet 

zorgen voor juridisch bindende herstel- en 
beschermingsdoelstellingen op wereldschaal van ten minste 30 % 
tot 2030”

2e deel deze woorden



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_NL.docx 56 PE 695.753

45. Schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-
burgers in Hongarije als gevolg van de door het Hongaarse 
parlement aangenomen wetswijzigingen

Ontwerpresoluties: B9-0412/2021, B9-0413/2021

Betreft am 
nr.

van HS, 
enz.

Stemming HS/ES - 
opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0412/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 8 1 Renew HS - 261, 304, 121

§ 21 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 460, 152, 72

so

1/HS + 515, 140, 27

§ 27 § oorspronkelij
ke tekst

2/HS + 478, 164, 35

visum 16 § oorspronkelij
ke tekst

HS + 364, 297, 19

na overw C 2 The Left, 
Verts/ALE

HS + 357, 311, 15

overw D § oorspronkelij
ke tekst

HS + 518, 142, 20

na overw E 3 The Left, 
Verts/ALE

HS + 364, 306, 14

overw O § oorspronkelij
ke tekst

HS + 481, 152, 44

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 459, 147, 58

Ontwerpresolutie B9-0413/2021
(ECR)

B9-0413/2021 ECR HS ↓

Verzoeken om aparte stemming
ECR: overweging D
PPE: § 21; visum 16; overweging O

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 27
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1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en om te zorgen voor toegang 
tot uitgebreide seksuele en relationele voorlichting die 
wetenschappelijk correct, onderbouwd, op de leeftijd afgestemd en 
oordeelvrij is;”

2e deel deze woorden

Diversen
Hermann Tertsch (ECR-Fractie) steunt ontwerpresolutie B9-0413/2021 eveneens.


