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BIJLAGE
STEMMINGSUITSLAGEN

Afkortingen en tekens

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

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

stemmen tegen, onthoudingen)
so stemming in onderdelen
as aparte stemming
am amendement
CA compromisamendement
DD desbetreffend deel
S amendement tot schrapping
= gelijkluidende amendementen
§ lid / paragraaf
art artikel
overw overweging
OR ontwerpresolutie
GOR gezamenlijke ontwerpresolutie
1/20 lage drempel (1/20 van de leden)
1/10 middelhoge drempel (1/10 van de leden)
1/5 hoge drempel (1/5 van de leden)
Geh. S geheime stemming
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1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Fulvio Martusciello

Verslag: Manon Aubry (A9-0302/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpbesluit +

2. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Harald Vilimsky

Verslag: Andrzej Halicki (A9-0303/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpbesluit +

3. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Nils Ušakovs

Verslag: Andrzej Halicki (A9-0304/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpbesluit +

4. De openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde 
ondernemingen en bijkantoren ***II

Aanbeveling voor de tweede lezing: Evelyn Regner, Ibán García Del Blanco (A9-0305/2021) 
(meerderheid van de leden van het Parlement vereist om het standpunt van de Raad goed te 
keuren of te wijzigen)

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

art 1, punt 2 – 
Richtlijn 2013/34/EU
art 48 quater, lid 5, 

tweede alinea

3 The Left -

1 The Left -na overw 4

2 The Left -
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5. Europees partnerschap inzake metrologie ***I

Verslag: Maria da Graça Carvalho (A9-0242/2021)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 74 commissie HS + 536, 5, 4

verklaring van de 
Commissie

73 commissie +

6. Asielagentschap van de Europese Unie ***I

Verslag: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 100 commissie HS + 396, 92, 73

7. Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid ***I

Verslag: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

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

Stemming en bloc 244-
277

Renew, PPE, 
ECR, 

Verts/ALE, 
The Left

+

voorstel van de Commissie HS + 479, 71, 15

Diversen
De amendementen 244 tot en met 277 worden eveneens gesteund door de S&D-Fractie.



P9_PV(2021)11-11(VOT)_NL.docx 5 PE 699.863

8. Overeenkomst tussen de EU en Australië: wijziging van de concessies voor 
alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten ***

Aanbeveling: Daniel Caspary (A9-0306/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpbesluit van de 
Raad

HS + 451, 53, 62

9. Versterking van de democratie en de vrijheid en pluriformiteit van de 
media in de EU

Verslag: Tiemo Wölken, Roberta Metsola (A9-0292/2021)

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

2 The Left -

so

1/HS + 536, 5, 23

§ 1

§ oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 444, 108, 10

na § 1 3 The Left ES - 163, 362, 43

na § 3 5 ID -

§ 4 6 ID -

na § 10 7 ID -

8 ID -

so

1/HS + 502, 27, 37

§ 11

§ oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 461, 99, 8

§ 12 9 ID -

10 ID -

11 ID -

na § 12

12 ID -

so

1/HS + 494, 14, 60

§ 17 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 446, 106, 12
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

so

1/HS + 511, 30, 15

§ 23 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 443, 111, 10

§ 25 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 446, 89, 30

§ 28 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 441, 114, 6

so

1/HS + 447, 114, 9

2/HS + 513, 32, 18

§ 35 § oorspronkelijk
e tekst

3/HS + 445, 114, 13

so

1/HS + 445, 116, 8

§ 36 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 555, 3, 5

so

1/HS + 535, 17, 19

§ 37 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 444, 114, 11

so

1/HS + 522, 2, 48

§ 39 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 443, 115, 12
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

visum 37 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 448, 109, 14

visum 41 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 445, 107, 15

visum 46 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 446, 112, 10

visum 51 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 446, 114, 10

bijlage, § 3 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 442, 112, 5

bijlage, § 4 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 438, 103, 6

so

1 +

overw B § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1/HS + 556, 11, 1

overw J § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 451, 66, 44

na overw Q 1 The Left ES - 168, 216, 180

na overw T 4 ID -

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 444, 48, 75

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR: visa 37, 41, 46, 51; overweging J; §§ 1, 11, 17, 23, 25, 28, 35, 36, 37, 39; bijlage, 

§ 3. Civielrechtelijke procedure; bijlage, § 4. Strafrechtelijke procedure
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Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left:
overweging B
1e deel “overwegende dat onafhankelijke, onpartijdige, professionele en 

verantwoordelijke journalistiek, alsmede de toegang tot pluralistische informatie, 
belangrijke pijlers van de democratie zijn; overwegende dat de informatie, 
verslagen, adviezen, verzoeken, argumenten en andere verklaringen van het 
maatschappelijk middenveld vitaal zijn voor een gezonde democratie; 
overwegende dat de krimpende ruimte voor maatschappelijke organisaties in 
bepaalde landen steeds zorgwekkender wordt en een negatief effect kan hebben 
op democratieën; overwegende dat onafhankelijke en hoogwaardige journalistiek 
en maatschappelijke organisaties een essentiële rol spelen als bewakers van de 
democratie en de rechtsstaat door machthebbers ter verantwoording te roepen en 
desinformatie en onjuiste informatie, evenals buitenlandse politieke inmenging en 
manipulatie, tegen te gaan;” zonder de woorden “evenals buitenlandse politieke 
inmenging en manipulatie”

2e deel “evenals buitenlandse politieke inmenging en manipulatie”

ECR:
§ 23
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “op artikel 81 VWEU (voor grensoverschrijdende 

civiele rechtszaken) en artikel 82 VWEU (voor strafrechtelijke rechtszaken), en 
afzonderlijk” en “zij het via verschillende wetgevingsinstrumenten”

2e deel deze woorden

ECR, leden:
overw J
1e deel “overwegende dat uit bewijsmateriaal blijkt dat SLAPP’s steeds meer worden 

ingezet, en dat hiervan ook in de Unie vele voorbeelden zijn, zoals het 
beklemmende geval van onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia, tegen 
wie naar verluidt op het moment van haar – sterk veroordeelde – moord op 
16 oktober 2017 47 civielrechtelijke en strafrechtelijke rechtszaken wegens laster 
liepen (met bevriezing van haar activa als gevolg) in verschillende 
rechtsgebieden, afgezien van de rechtszaken waarmee haar erfgenamen tot op 
de dag van vandaag worden geconfronteerd;”

2e deel “overwegende dat het geval van Realtid Media, dat herhaaldelijk werd gedreigd 
met rechtszaken in andere rechtsgebieden dan waar het verslag uitbracht, en dat 
van Gazeta Wyborcza, dat nog steeds regelmatig wordt aangeklaagd door een 
aantal overheidsinstanties en ambtenaren, andere illustratieve en alarmerende 
voorbeelden zijn van aanvallen op onafhankelijke journalisten en media;”

§ 1
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “is verheugd over het feit dat in het verslag van 

de Commissie over de rechtsstaat uit 2020 bij de beoordeling van de vrijheid en 
pluriformiteit van de media in de Unie ook wordt gekeken naar SLAPP’s, en dat in 
dit verslag wordt gewezen op concrete maatregelen en optimale werkwijzen om 
deze tegen te gaan; dringt erop aan in toekomstige jaarverslagen een grondige 
evaluatie op te nemen van het rechtskader voor de media en 
onderzoeksjournalistiek in het bijzonder, en meer aandacht te besteden aan de 
uitdagingen waarmee journalisten en het maatschappelijk middenveld worden 
geconfronteerd en aan het potentiële afschrikkende effect van SLAPP’s op deze 
spelers; verzoekt de Commissie de komende jaren ook landspecifieke 
aanbevelingen uit te vaardigen en de vorderingen bij de uitvoering daarvan te 
beoordelen, onder meer met betrekking tot kwesties die verband houden met de 
mediavrijheid in de lidstaten;”

2e deel deze woorden

§ 11
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de lhbtiq-rechten, gendergelijkheid”
2e deel deze woorden
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§ 17
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “dringt er bij de Commissie en de lidstaten op 

aan een ambitieus, degelijk en volledig rechtskader te ontwikkelen in de 
toekomstige wet inzake mediavrijheid;”

2e deel deze woorden

§ 36
1e deel “wijst op het belang van Verordening (EU, Euratom) 2020/2092 betreffende een 

algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting, die sinds 
1 januari 2021 wordt toegepast op alle vastleggings- en betalingskredieten; 
onderstreept dat de financiële belangen van de Unie moeten worden beschermd 
in overeenstemming met de waarden en toezeggingen van de Unie, en dat de 
Commissie het conditionaliteitsmechanisme moet toepassen wanneer lidstaten 
deze waarden niet beschermen;”

2e deel “prijst in dit opzicht de belangrijke rol van onderzoeksjournalisten die misbruik 
van Uniemiddelen aan de kaak stellen en beklemtoont hoe belangrijk het is dat 
journalisten hun beroep kunnen uitoefenen zonder te worden gehinderd door 
SLAPP’s;”

§ 37
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “zoals het mechanisme voor de bescherming 

van democratie, de rechtsstaat en grondrechten”
2e deel deze woorden

§ 39
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “in het kader van het jaarlijkse mechanisme 

inzake democratie, de rechtsstaat en grondrechten”
2e deel deze woorden

The Left, ECR, leden:
§ 35
1e deel “is van mening dat de nieuwe wetgevings- en niet-wetgevingsmaatregelen tegen 

SLAPP’s een aanvulling moeten vormen op andere EU-instrumenten en -
beleidsmaatregelen; is ingenomen met de EU-strategie voor de aanpak van 
georganiseerde criminaliteit 2021-2025 en pleit ervoor de inspanningen op dit 
gebied te intensiveren; merkt op dat wetgevings- en “soft law”-maatregelen niet 
doeltreffend kunnen zijn in lidstaten waar bezorgdheid bestaat omtrent de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht of de bestrijding van corruptie;” 
zonder de woorden “is ingenomen met de EU-strategie voor de aanpak van 
georganiseerde criminaliteit 2021-2025 en pleit ervoor de inspanningen op dit 
gebied te intensiveren;”

2e deel deze woorden
3e deel “herhaalt in dit opzicht dat er dringend een EU-mechanisme voor democratie, de 

rechtsstaat en grondrechten nodig is, zoals voorgesteld door het Parlement;”

10. De Europese onderwijsruimte: een gedeelde holistische benadering

Verslag: Michaela Šojdrová (A9-0291/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie 
(gehele tekst)

HS + 483, 25, 52
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11. Een actieplan inzake intellectuele eigendom om het herstel en de 
veerkracht van de EU te ondersteunen

Verslag: Marion Walsmann (A9-0284/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie 
(gehele tekst)

HS + 454, 94, 23

12. Het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese 
politieke stichtingen

Verslag: Charles Goerens, Rainer Wieland (A9-0294/2021)

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

na § 10 3 ID -

na § 14 4 ID -

na § 47 1 Verts/ALE HS - 175, 375, 24

6 PPE -§ 49

§ oorspronkelijk
e tekst

as -

na § 49 7 PPE -

§ 54 5 The Left -

na § 54 2 Verts/ALE HS - 176, 381, 13

§ 60 8S PPE ES - 273, 288, 7

so

1 +

overw I § oorspronkelijk
e tekst

2 +

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 428, 92, 49

Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE: amendementen 1, 2

Verzoeken om aparte stemming
Verts/ALE: § 49



P9_PV(2021)11-11(VOT)_NL.docx 11 PE 699.863

Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left:
overweging I
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “bij de bevordering van EU-beleid met 

betrekking tot nabuurschapslanden in het kader van het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid en”

2e deel deze woorden

13. Het feit dat in Polen een jaar geleden de facto een abortusverbod werd 
ingevoerd

Ontwerpresoluties: B9-0543/2021, B9-0544/2021

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

Ontwerpresolutie B9-0543/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

so

1 +

2 +

§ 1 § oorspronkelijk
e tekst

3 +

2 Verts/ALE, 
S&D, The 

Left, Renew, 
PPE

+

so

1 ↓

§ 2

§ oorspronkelijk
e tekst

2 ↓

so

1 +

§ 4 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 5 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 6 § oorspronkelijk
e tekst

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

§ 10 § oorspronkelijk
e tekst

as +

5 The Left HS + 319, 214, 24

so

1 ↓

§ 11

§ oorspronkelijk
e tekst

2 ↓

3 Verts/ALE, 
S&D, The 

Left, Renew, 
PPE

+

so

1 ↓

§ 12

§ oorspronkelijk
e tekst

2 ↓

§ 15 § oorspronkelijk
e tekst

as +

§ 16 § oorspronkelijk
e tekst

as +

§ 21 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

§ 23 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 24 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 25 § oorspronkelijk
e tekst

as +

§ 26 § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

§ 28 § oorspronkelijk
e tekst

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

visum 23 § oorspronkelijk
e tekst

as +

overw C § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

overw E § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

overw F § oorspronkelijk
e tekst

2 +

1 Verts/ALE, 
S&D, The 

Left, Renew, 
PPE

+na overw I

4 S&D, 
Verts/ALE, 

Renew

+

overw J § oorspronkelijk
e tekst

as +

overw K § oorspronkelijk
e tekst

as +

so

1 +

overw L § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

overw P § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

overw U § oorspronkelijk
e tekst

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

ontwerpresolutie (gehele tekst) ES + 373, 124, 55

Ontwerpresolutie B9-0544/2021
(ECR)

ontwerpresolutie (gehele tekst) ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
The Left: amendement 5

Verzoeken om aparte stemming
The Left: § 21
PPE: §§ 10, 15, 16, 25, 26; visum 23; overwegingen C, J, K

Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left:
overweging U
1e deel “overwegende dat hetzelfde onwettige “constitutioneel hof” op 7 oktober 2021 

uitspraak heeft gedaan in zaak K 3/21 (waarbij twee rechters een afwijkend 
standpunt innamen), die op 29 maart 2021 was aangespannen door de Poolse 
premier, waarbij het constitutioneel hof de bepalingen van het VEU om meerdere 
redenen onverenigbaar met de Poolse grondwet verklaarde;”

2e deel “overwegende dat deze uitspraak een aanval vormt op de Europese 
waardengemeenschap en het Europese rechtsstelsel en afbreuk doet aan het 
beginsel van voorrang van het Unierecht, wat overeenkomstig vaste rechtspraak 
van het Hof van Justitie van de Europese Unie een van de hoekstenen van de Unie 
is;”

PPE:
§ 1
1e deel “veroordeelt nogmaals ten stelligste de uitspraak van het onwettige 

constitutioneel hof van 22 oktober 2020 waarmee een vrijwel volledig verbod op 
abortus werd ingevoerd en spreekt zijn afkeuring uit over deze flagrante aanval 
op de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Polen;”

2e deel “roept de Poolse regering op onverwijld volledige toegang tot en verlening van 
abortuszorg te waarborgen, te voorzien in veilige, legale, kosteloze en kwalitatief 
hoogstaande abortuszorg, en deze zorg voor alle vrouwen en meisjes toegankelijk 
te maken;”

3e deel “roept de Poolse autoriteiten op het recht van vrouwen op leven, gezondheid en 
gelijkheid, alsook het recht van vrouwen om niet het slachtoffer te worden van 
discriminatie, geweld en foltering of wrede, onmenselijke en onterende 
behandeling, te eerbiedigen, na te leven en te bevorderen;”

§ 2
1e deel “betreurt ten zeerste dat er in het afgelopen jaar geen enkel initiatief of voorstel 

is geweest om het de-factoverbod op abortus en de vele beperkingen op de 
toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in het land op te 
heffen;”

2e deel “herhaalt dat het de-factoverbod op abortus de gezondheid en het leven van 
vrouwen in gevaar brengt en herinnert eraan dat universele toegang tot 
gezondheidszorg, met inbegrip van gezondheidszorg op het gebied van seksuele 
en reproductieve rechten, een fundamenteel mensenrecht is;”
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§ 4
1e deel “benadrukt dat het beperken van het recht op abortus of het verbieden van 

abortus de behoefte aan abortussen geenszins vermindert, maar ertoe leidt dat 
vrouwen zich genoodzaakt zien een onveilige abortus te laten uitvoeren, naar het 
buitenland te reizen om abortus te ondergaan of hun zwangerschap tegen hun wil 
uit te dragen, ook als de foetus niet levensvatbaar is of een zeer ernstige afwijking 
heeft;”

2e deel “beklemtoont voorts dat dit een schending van de mensenrechten is en een vorm 
van gendergerelateerd geweld is die het recht van vrouwen en meisjes op leven, 
lichamelijke en geestelijke integriteit, gelijkheid, non-discriminatie en gezondheid 
aantast;”

§ 5
1e deel “keurt het ten zeerste af dat duizenden vrouwen zich genoodzaakt zien een reis te 

ondernemen om toegang te krijgen tot een zo essentiële vorm van 
gezondheidszorg als abortuszorg;”

2e deel “benadrukt dat grensoverschrijdende abortuszorg met name voor vrouwen die in 
armoede leven, vrouwen die te maken hebben met intersectionele discriminatie 
en vrouwen die in een kwetsbare situatie verkeren, geen haalbare optie is; wijst 
erop dat reizen naar het buitenland om een abortus te ondergaan de gezondheid, 
het leven en het welzijn van vrouwen in gevaar brengt en vindt dit een 
zorgwekkend fenomeen; wijst op het belang van nazorg na een abortus, met 
name bij vrouwen die complicaties krijgen na een onvolledige of onveilige 
abortus;”

§ 6
1e deel “veroordeelt met klem alle wetgevingsvoorstellen of beperkende maatregelen die 

gericht zijn op het nog verder verbieden, strafbaar stellen of beperken van de 
toegang tot veilige en legale abortus in Polen;”

2e deel “herinnert het Poolse parlement en de Poolse autoriteiten eraan dat maatregelen 
ter beperking van de rechten op het gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid in strijd zijn met het beginsel van non-regressie zoals gewaarborgd in 
het internationaal recht inzake de mensenrechten, en dringt er bij hen op aan te 
waarborgen dat de rechten op het gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid volledig worden geëerbiedigd;”

§ 11
1e deel “verzoekt de Raad en de Commissie te waarborgen dat er toereikende financiële 

middelen beschikbaar worden gesteld voor nationale en lokale maatschappelijke 
organisaties om bij de burgers in de lidstaten, waaronder in Polen, draagvlak te 
creëren voor democratie, de rechtsstaat en de grondrechten; dringt er bij de 
Commissie op aan onverwijld rechtstreekse steun te verstrekken aan 
programma’s en Poolse maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de 
bescherming van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van 
vrouwen; verzoekt de Commissie en de lidstaten via financieringsprogramma’s 
steun te verlenen voor bewustmakings- en opleidingsactiviteiten op het gebied 
van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten; is ingenomen met de 
steun die bepaalde lidstaten hebben verleend aan maatschappelijke organisaties 
die Poolse vrouwen helpen hun rechten op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid uit te oefenen, en moedigt andere lidstaten aan 
hetzelfde te doen;”

2e deel “roept de lidstaten op tot efficiëntere samenwerking om de grensoverschrijdende 
toegang tot abortus te vergemakkelijken;”
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§ 12
1e deel “is van oordeel dat het wetboek van strafrecht geen artikelen mag bevatten die 

het verrichten van abortus op welke wijze en in welke vorm dan ook strafbaar 
stellen, aangezien dergelijke artikelen een afschrikkend effect hebben op artsen, 
die als gevolg daarvan uit angst voor strafrechtelijke sancties afzien van het 
verlenen van zorg op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, wat 
ertoe leidt dat het aanbod op het gebied van gezondheidszorg voor vrouwen en 
meisjes wordt beperkt;”

2e deel “dringt er bij de Poolse regering op aan om abortus en alles wat met abortus te 
maken heeft volledig uit het wetboek van strafrecht te halen, zodat artsen binnen 
de wettelijke grenzen van het nationale recht abortussen kunnen uitvoeren, en 
ervoor te zorgen dat de informatie die zij verstrekt over de toegang tot abortus en 
over andere rechten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid 
onbevooroordeeld en op feiten gebaseerd is;”

§ 23
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “waaronder toegang tot veilige en legale 

abortus”
2e deel deze woorden

§ 24
1e deel “dringt er bij de Commissie en de Raad op aan het recht op gezondheid te 

waarborgen en ervoor te zorgen dat vrouwen en meisjes in Polen niet aan hun lot 
worden overgelaten, door doortastend op te treden en alle wetsvoorstellen en 
beperkingen die een aantasting inhouden van het recht op toegang tot 
gezondheidszorg in Polen, met inbegrip van zorg op het gebied van abortus, aan 
te vechten;” zonder de woorden “met inbegrip van zorg op het gebied van 
abortus”

2e deel “met inbegrip van zorg op het gebied van abortus”

§ 28
1e deel “herinnert de Commissie eraan dat zij moet komen met een voorstel voor een 

omvattende richtlijn betreffende de preventie en bestrijding van 
gendergerelateerd geweld in al zijn vormen”

2e deel “met inbegrip van schendingen van rechten op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid”

overweging E
1e deel “overwegende dat de uitholling van de rechtsstaat in Polen leidt tot schendingen 

van de mensenrechten, waaronder de bescherming van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten;”

2e deel “overwegende dat het de-factoverbod op abortus in Polen, na de vele aanvallen 
op de rechtsstaat waarvan de afgelopen jaren reeds sprake was, een duidelijke 
aanval op de rechtsstaat en de grondrechten vormt en aan de verwezenlijking van 
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Polen in de weg staat;”

overweging F
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “het feit dat Polen al meer dan 13 jaar geen 

uitvoering heeft gegeven aan de uitspraken van het EHRM in diverse”
2e deel deze woorden

overweging L
1e deel “overwegende dat er als gevolg van wettelijke beperkingen en stigmatisering in 

veel lidstaten een gebrek is aan betrouwbare gegevens over het aantal 
uitgevoerde abortussen en over de omstandigheden waaronder deze abortussen 
worden uitgevoerd;”

2e deel “overwegende dat het om inzicht te krijgen in de behoeften op het gebied van 
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en om de rechten van vrouwen 
te kunnen waarborgen, belangrijk is om te kunnen beschikken over nauwkeurige, 
regelmatig bijgewerkte en anonieme gegevens over abortus met betrekking tot 
alle lidstaten;”
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overweging P
1e deel “overwegende dat in het Poolse wetboek van strafrecht is bepaald dat eenieder 

die wederrechtelijk een zwangerschap van een ander beëindigt, een ander ertoe 
aanzet een zwangerschap te beëindigen of een ander helpt bij het beëindigen van 
een zwangerschap, hiervoor strafrechtelijk aansprakelijk is en veroordeeld kan 
worden tot een gevangenisstraf; overwegende dat artsen in Polen vanwege de 
huidige wettelijke bepalingen en het sociale stigma rond abortus en uit angst en 
onder druk van andere artsen en de medische autoriteiten liever niet in verband 
willen worden gebracht met abortusprocedures, en dat dit al het geval was toen 
abortus nog legaal was;”

2e deel “overwegende dat veel artsen aanvoeren dat zij gewetensbezwaren hebben, maar 
dat sommige artsen daarnaast nog extra niet op regelgeving gebaseerde 
belemmeringen opwerpen, bijvoorbeeld in de vorm van onnodig medisch 
onderzoek of consulten met een psycholoog of andere deskundigen, en dat in 
sommige gevallen het recht van vrouwen op prenataal onderzoek en op 
informatie wordt beperkt, terwijl het hier gaat om rechten die in het kader van de 
openbare gezondheidszorg voor iedereen gewaarborgd moeten worden; 
overwegende dat het standpunt van een behandelaar ten aanzien van abortus er 
niet toe mag leiden dat een patiënte haar wettelijke recht op toegang tot 
gezondheidszorg en diensten niet ten volle kan uitoefenen;”

Diversen
Jacek Saryusz-Wolski en Adam Bielan (ECR-Fractie) steunen eveneens ontwerpresolutie 
B9-0544/2021.


