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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. Gemeenschappelijk landbouwbeleid – steun voor de strategische plannen 
die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden 
gefinancierd ***I

Verslag: Peter Jahr (A8-0200/2019)

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

Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie

verwerping 1362 The Left HS - 153, 504, 29

voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 1359 commissie HS + 452, 178, 57

verklaring van het 
Parlement en 
gezamenlijke 

verklaring

1360 commissie HS + 587, 51, 49

verklaring van de 
Commissie

1361 commissie HS + 607, 44, 36

2. Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring 
***I

Verslag: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

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

voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 304 commissie HS + 485, 142, 61

verklaring van het 
Parlement en 
gezamenlijke 
verklaringen

306 commissie HS + 633, 18, 37

verklaringen van de 
Commissie

305 commissie HS + 631, 21, 36



P9_PV(2021)11.23-25(VOT)_NL.docx 5 PE 700.898

3. Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere 
verordeningen ***I

Verslag: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

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

voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 282 commissie HS + 487, 130, 71

gezamenlijke 
verklaringen

283 commissie HS + 651, 21, 16

verklaringen van de 
Commissie

284 commissie HS + 600, 44, 44

4. Insolventieprocedures: vervanging van de bijlagen A en B bij de 
verordening ***I

Verslag: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel van de 
Commissie en 
amendement

HS + 671, 4, 13

5. Geïntegreerde landbouwstatistieken: bijdrage van de Unie binnen het MFK 
voor de jaren 2021 tot en met 2027 ***I

Verslag: Riho Terras (A9-0310/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel van de 
Commissie

HS + 669, 17, 2
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6. Verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde 
beleggingsproducten (PRIIP's): essentiële-informatiedocumenten; 
verlenging van de overgangsregeling ***I

Verslag: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel van de 
Commissie en 

amendementen

HS + 608, 29, 51

7. Instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s): het gebruik 
van essentiële-informatiedocumenten ***I

Verslag: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel van de 
Commissie en 

amendementen

HS + 609, 6, 73

8. Het sportbeleid van de EU: beoordeling en mogelijke verdere stappen

Verslag: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie 
(gehele tekst)

HS + 597, 36, 55

9. Digitalisering van de Europese rapportage, monitoring en controle

Verslag: Maria Grapini (A9-0311/2021) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie 
(gehele tekst)

HS + 659, 28, 1

10. Begrotingsprocedure 2022: gemeenschappelijke tekst

Verslag: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021) (meerderheid van de leden van het 
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Parlement vereist voor verwerping van het gemeenschappelijk ontwerp)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

gemeenschappelijk 
ontwerp

HS + 550, 77, 62

11. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2021: humanitaire hulp aan 
vluchtelingen in Turkije

Verslag: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie HS + 588, 87, 14

12. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2021: Extra vaccindoses voor 
lage- en lagermiddeninkomenslanden, versterking van het 
Uniemechanisme voor civiele bescherming en andere aanpassingen aan de 
uitgaven en ontvangsten

Verslag: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie HS + 623, 27, 38

13. Een Europese strategie voor kritieke grondstoffen

Verslag: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

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

§ 2 1 The Left HS - 136, 546, 6

§ 3 9 Verts/ALE HS - 276, 346, 65

na § 3 10 Verts/ALE HS - 308, 326, 53

§ 4 2 The Left HS - 214, 468, 6

11 Verts/ALE HS - 289, 392, 7na § 4

12 Verts/ALE HS - 286, 388, 14

§ 16 13 Verts/ALE HS - 313, 364, 10
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

§ 18 14 Verts/ALE HS - 136, 536, 16

§ 22 15 Verts/ALE HS - 99, 550, 39

§ 40 3 The Left HS - 123, 549, 16

§ 42 16 Verts/ALE HS - 134, 538, 16

17 Verts/ALE HS - 137, 546, 5

so

1/HS + 621, 32, 35

§ 43

§ oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 540, 113, 35

so

1/HS - 319, 355, 14

4 The Left

2/HS - 167, 465, 54

§ 50

18 Verts/ALE HS - 134, 535, 19

so

1/HS + 619, 64, 5

§ 51 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 553, 129, 5

§ 52 19 Verts/ALE HS - 289, 393, 5

§ 54 20 Verts/ALE HS - 305, 373, 9

§ 56 5 The Left HS - 181, 469, 38

so

1/HS + 601, 77, 10

§ 58 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 572, 112, 4

so

1/HS + 610, 71, 6

§ 66 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 376, 304, 7

27 PPE HS + 390, 277, 21

6 The Left HS ↓

so

§ 70

§ oorspronkelijk
e tekst

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

2/HS ↓

§ 72 28 PPE HS - 337, 342, 9

so

1/HS - 258, 425, 5

§ 73 21 Verts/ALE

2/HS - 167, 506, 14

7 The Left HS - 36, 642, 10§ 75

22 Verts/ALE HS - 161, 370, 156

§ 76 23 Verts/ALE HS - 189, 486, 12

na § 76 24 Verts/ALE HS - 182, 473, 32

§ 79 25 Verts/ALE HS - 155, 491, 40

§ 81 26 Verts/ALE HS - 311, 369, 7

overw B 8 Verts/ALE HS - 141, 506, 40

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 543, 52, 94

Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left:
amendement 4
1e deel “verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat bij de duurzame 

toelevering van kritieke grondstoffen rekening wordt gehouden met de noodzaak 
om de natuur en de biodiversiteit te beschermen,”

2e deel “met name middels een verbod op mijnbouw in beschermde gebieden, inclusief 
de zeebodem;”

PPE:
§ 66
1e deel “verzoekt de Commissie de handhaving van de huidige milieuwetgeving van de 

EU te verscherpen en te zorgen voor een volledige uitvoering van deze 
wetgeving,”

2e deel “en indien nodig wijzigingen van de wetgeving voor te stellen;”

Verts/ALE:
amendement 21
1e deel “is ingenomen met de nadruk die wordt gelegd op kritieke grondstoffen in de 

mededeling van de Commissie over de toetsing van het handelsbeleid; dringt aan 
op een assertief handelsbeleid waarin de nadruk ligt op diversificatie en 
veerkracht van de leveringsketens, en waarin voorrang wordt gegeven aan het 
verbeteren van mondiale en EU-mechanismen om een gunstig en duurzaam 
handelsklimaat voor de EU-industrie” en “te scheppen”

2e deel “en leverende landen” en “middels strenge sociale en milieunormen; onderstreept 
dat duurzaamheidsvereisten voor de winning en verwerking van grondstoffen een 
allereerste voorwaarde moeten zijn voor de handel en investeringen in deze 
grondstoffen;”

§ 43
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “primaire en”
2e deel deze woorden
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§ 51
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “transitionele toelevering” en “en koolstofarme”;
2e deel deze woorden

§ 58
1e deel “herhaalt de oproep uit zijn resolutie over een nieuwe strategie EU-Afrika voor een 

eerlijke en duurzame exploitatie van kritieke grondstoffen in Afrika;”
2e deel “steunt de Commissie in haar inspanningen om nieuwe partnerschappen op het 

gebied van kritieke grondstoffen te sluiten met Afrikaanse landen, de 
waardeketen in Afrika te versterken en duurzamer te maken op ethisch, 
ecologisch en technologisch vlak, en EU-steun op het gebied van 
capaciteitsopbouw mogelijk te maken;”

§ 70
1e deel “is van mening dat in de EU-wetgeving en in internationale verdragen een verbod 

moet worden opgenomen op mijnbouw in beschermde gebieden, dat wil zeggen 
Natura 2000-gebieden en Ramsar-gebieden, andere door staten of supranationale 
organisaties aangeduide beschermingsgebieden (bv. Unesco-
werelderfgoedlocaties), inheemse en gemeenschapsbeschermingsgebieden, de 
diepzee en de Noordpool;”

2e deel “verzoekt de Commissie bijgevolg te overwegen de relevante artikelen van de 
vogel- en habitatrichtlijn te herzien om deze doelstelling te bereiken;”

14. De herziening van het Financieel Reglement met het oog op de 
inwerkingtreding van het meerjarig financieel kader 2021-2027

Verslag: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

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

alternatieve 
ontwerpresolutie

1 ID HS - 82, 532, 72

ontwerpresolutie (commissies BUDG/ CONT) 
(gehele tekst)

HS + 534, 98, 57

15. Een farmaceutische strategie voor Europa

Verslag: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

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

§ 163 1 leden HS - 148, 501, 16

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 527, 92, 70
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16. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering: aanvraag EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Spanje

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

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

§ 9 1 The Left HS - 60, 521, 108

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 662, 30, 3

17. Beleid en wetgeving inzake legale migratie

Verslag: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist voor 
de aanneming van de ontwerpresolutie)

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

§ 1 5S ID HS - 158, 521, 8

2 ECR HS - 165, 503, 21

6 ID HS - 152, 522, 13

na § 1

7 ID HS - 149, 529, 9

§ 2 8S ID HS - 161, 517, 9

9 ID HS - 164, 517, 6na § 2

10 ID HS - 147, 524, 16

§ 3 11 ID HS - 103, 521, 63

na § 3 12 ID HS - 152, 530, 5

§ 4 13 ID HS - 156, 523, 8

na § 15 14 ID HS - 167, 507, 13

bijlage, 
aanbeveling 8, 
na streepje 1

3 Verts/ALE, 
S&D, The Left

HS - 266, 363, 57

visum 31 4S ID HS - 158, 526, 3

na overw A 1 ECR HS - 175, 492, 22

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 497, 160, 38
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18. Invoering van een Europese socialezekerheidspas voor het verbeteren van 
de digitale handhaving van socialezekerheidsrechten en billijke mobiliteit

Ontwerpresolutie: B9-0551/2021

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

ontwerpresolutie B9-0551/2021
(commissie EMPL)

so

1/HS + 630, 49, 9

§ 3 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 529, 149, 10

so

1/HS + 618, 26, 44

§ 4 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 566, 92, 30

§ 5 § oorspronkelijk
e tekst

HS - 330, 342, 16

so

1/HS + 622, 47, 19

§ 7 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 348, 292, 43

1=
2=

S&D
The Left

HS - 271, 319, 99§ 9

§ oorspronkelijk
e tekst

HS + 537, 85, 66

so

1/HS + 660, 8, 20

§ 12 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 541, 128, 19

§ 13 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 659, 4, 25

§ 15 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 530, 85, 73

so

1/HS + 570, 98, 20

overw F § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 389, 176, 123

sooverw M § oorspronkelijk
e tekst

1/HS + 629, 19, 40
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

2/HS + 591, 84, 12

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 598, 59, 38

Verzoeken om aparte stemming
The Left, S&D: § 5
ID: §§ 9, 13, 15

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
overweging F
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “zoals sociale dumping”
2e deel deze woorden

ID:
§ 3
1e deel “is ingenomen met het voornemen van de Commissie in het actieplan voor de 

Europese pijler van sociale rechten om een proefproject te starten om de 
invoering van een digitale Europese socialezekerheidskaart te onderzoeken; is 
ingenomen met het opstarten van proefprojecten om digitale oplossingen te 
verkennen, en verzoekt de Commissie het Parlement naar behoren te informeren 
over de resultaten en de eventuele moeilijkheden die zich tijdens de 
uitvoeringsfase hebben voorgedaan; onderstreept dat het proefproject voor een 
Europese socialezekerheidskaart sterk gericht moet zijn op het waarborgen van 
billijke mobiliteit;”

2e deel “verzoekt de Commissie haar ambitie op het gebied van inhoud en timing op te 
voeren en een behoorlijke evaluatie op te starten parallel met het proefproject op 
basis van het tot dusver verrichte werk, met het oog op het initiëren van een 
wetgevingsvoorstel over de Europese socialezekerheidskaart vóór eind 2022, 
teneinde de overdraagbaarheid en traceerbaarheid van werknemersrechten zo 
snel mogelijk te waarborgen;”

§ 4
1e deel “neemt kennis van het voorstel van de Commissie betreffende een Europees 

kader voor een digitale identiteit; verzoekt de Commissie het Parlement op de 
hoogte te houden van de invoering van de e-ID;”

2e deel “is van mening dat het initiatief inzake een Europese socialezekerheidskaart, dat 
in het e-ID-kader moet worden verankerd, verplicht moet zijn voor alle lidstaten;”

§ 7
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “voortbouwend op de Europese e-ID”
2e deel deze woorden
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§ 12
1e deel “is ingenomen met de initiatieven in diverse lidstaten om de doeltreffende 

handhaving van het recht van de Unie te verbeteren door middel van nationale 
kaarten of vergelijkbare instrumenten op het gebied van het arbeidsrecht;”

2e deel “wijst erop dat deze initiatieven weliswaar voor bewustwording zorgen van de 
loon- en werkomstandigheden voor alle werknemers en de handhaving 
verbeteren, maar dat zij geen uitwisseling kunnen faciliteren van geldige en 
nauwkeurige informatie die ook betrekking heeft op de arbeidsverhoudingen en -
rechten over de grenzen heen; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat het 
initiatief inzake een Europese socialezekerheidskaart de lidstaten de mogelijkheid 
biedt gebruik te maken van de informatie die beschikbaar wordt gesteld door de 
verbeterde identificatie- en verificatiemogelijkheden die worden geboden door 
nationale kaarten of vergelijkbare instrumenten op het gebied van het 
arbeidsrecht in landen waar deze initiatieven bestaan; benadrukt dat de integratie 
van de Europese socialezekerheidskaart in de nationale kaarten of vergelijkbare 
instrumenten op het gebied van het arbeidsrecht deze nationale praktijken niet 
mag vervangen maar ze moet aanvullen, en dat alleen de relevante informatie 
aan de bevoegde autoriteiten mag worden verstrekt; benadrukt dat geen afbreuk 
mag worden gedaan aan de autonomie van de nationale sociale partners en de 
arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in toepasselijke collectieve 
arbeidsovereenkomsten overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijken; is 
van mening dat de Europese socialezekerheidskaart en de integratie ervan met 
nationale kaarten of vergelijkbare instrumenten op het gebied van het 
arbeidsrecht waar deze bestaan, de basis kunnen vormen voor toekomstige 
handhavingsinspanningen op EU-niveau;”

overweging M
1e deel “overwegende dat de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) is opgericht in juni 2019; 

overwegende dat geen ESSN is opgenomen in de ELA-verordening; overwegende 
dat de Europese Arbeidsautoriteit tot doel heeft billijke arbeidsmobiliteit te 
waarborgen door de lidstaten” en “bij te staan”

2e deel “en de Commissie” en “bij de doeltreffende toepassing en handhaving van de 
Uniewetgeving inzake arbeidsmobiliteit en de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels;”

19. Multilaterale onderhandelingen met het oog op de 12e Ministeriële 
Conferentie van de WTO in Genève, van 30 november tot en met 
3 december 2021

Ontwerpresolutie: B9-0550/2021

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

ontwerpresolutie B9-0550/2021
(commissie INTA)

4 Verts/ALE HS + 333, 328, 26

so

1/HS ↓

2/HS ↓

§ 4

§ oorspronkelijk
e tekst

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

na § 4 1 The Left HS - 181, 489, 17

so

1/HS + 628, 7, 54

§ 5 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 387, 210, 91

§ 10 2 The Left HS - 143, 537, 9

§ 11 3=
5=

The Left
Verts/ALE

HS - 133, 538, 18

§ 13 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 525, 124, 39

6 Verts/ALE HS - 152, 524, 13

so

1/HS + 622, 29, 38

§ 16

§ oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 591, 74, 24

na § 16 7 Verts/ALE HS - 147, 532, 10

§ 18 § oorspronkelijk
e tekst

HS + 547, 125, 17

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 383, 31, 280

Verzoeken om aparte stemming
Verts/ALE, The Left: §§ 13, 18
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Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 5
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en te zorgen voor eerlijker 

concurrentievoorwaarden door rekening te houden met de productiewijzen;”
2e deel deze woorden

ID:
§ 16
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “benadrukt dat vooruitgang moet worden 

geboekt in de onderhandelingen over de overeenkomst over milieugoederen die 
de vergroening van industrieën en een op fatsoenlijk werk gerichte aanpak van de 
overgang naar klimaatvriendelijke technologieën ondersteunt;”

2e deel deze woorden

PPE, ID:
§ 4
1e deel “onderkent dat het handelsbeleid een cruciale rol heeft gespeeld tijdens de 

COVID-19-pandemie; verwijst nogmaals naar zijn resolutie van 10 juni 2021 over 
de omgang met de uitdaging van de wereldwijde COVID-19-pandemie: gevolgen 
van een opschorting van de TRIPS-overeenkomst van de WTO voor COVID-19-
vaccins en de behandeling, uitrusting en productiecapaciteit in 
ontwikkelingslanden; benadrukt in dit verband de noodzaak om een basisakkoord 
uit te werken met het oog op de afschaffing van de tarieven op farmaceutische en 
medische goederen, de afschaffing van uitvoerbeperkingen en voorschriften 
inzake transparantie en wereldwijde samenwerking in crisistijd, een en ander in 
een ministeriële verklaring in het verlengde van het Initiatief voor handel en 
gezondheid; is van mening dat een dergelijk akkoord van het grootste belang is 
om aan te tonen dat de WTO een relevante organisatie is; dringt aan op de 
oprichting van een nieuwe permanente commissie inzake handel en gezondheid 
tijdens de MC12, met als mandaat het bijstaan van regeringen bij de toepassing 
van de bestaande uitzonderingen en flexibiliteiten in het internationale 
handelsrecht, en het leggen van het fundament voor een handelspijler voor 
onderhandelingen over een toekomstig internationaal verdrag inzake herstel na 
een pandemie; merkt op dat tal van landen – met name ontwikkelingslanden – te 
maken hebben met problemen bij de toepassing van de flexibiliteiten van de 
TRIPS-overeenkomst, met name artikel 31 bis; herinnert eraan dat de EU actief 
moet deelnemen aan onderhandelingen” zonder het woord: “permanente”

2e deel “permanente”
3e deel “over een tijdelijke TRIPS-ontheffing;”

20. Verdrag van Den Haag (1980) betreffende de burgerrechtelijke aspecten 
van internationale ontvoering van kinderen: toetreding van de Filipijnen *

Verslag: Gilles Lebreton (A9-0300/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel voor een 
besluit van de Raad

HS + 681, 0, 7
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21. Verdrag van Den Haag (1980) betreffende de burgerrechtelijke aspecten 
van internationale ontvoering van kinderen: toetreding van Jamaica *

Verslag: Heidi Hautala (A9-0299/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel voor een 
besluit van de Raad

HS + 690, 0, 5

22. Verdrag van Den Haag (1980) betreffende de burgerrechtelijke aspecten 
van internationale ontvoering van kinderen: toetreding van Bolivia *

Verslag: Heidi Hautala (A9-0307/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel voor een 
besluit van de Raad

HS + 690, 0, 5

23. Verdrag van Den Haag (1980) betreffende de burgerrechtelijke aspecten 
van internationale ontvoering van kinderen: toetreding van Pakistan *

Verslag: Heidi Hautala (A9-0308/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel voor een 
besluit van de Raad

HS + 690, 0, 5

24. Verdrag van Den Haag (1980) betreffende de burgerrechtelijke aspecten 
van internationale ontvoering van kinderen: toetreding van Tunesië *

Verslag: Heidi Hautala (A9-0309/2021)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel voor een 
besluit van de Raad

HS + 690, 0, 5
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25. De veiligheid van parkeerterreinen voor vrachtwagens in de EU

Ontwerpresolutie: B9-0552/2021

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie B9-0552/2021
(commissie PETI)

ontwerpresolutie HS + 681, 1, 13

26. De situatie in Somalië

Ontwerpresoluties: B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-0568/2021, 
B9-0570/2021, B9-0572/2021

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0554/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, leden)

so

1/HS + 690, 0, 5

§ 1 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 490, 175, 30

so

1/HS + 615, 39, 39

na § 7 1 S&D, 
Verts/ALE

2/HS + 354, 322, 17

§ 8 5 PPE HS + 597, 79, 19

§ 9 6 PPE HS + 430, 218, 47

overw F 2 PPE HS - 310, 358, 27

overw Q 4 PPE HS + 466, 216, 13

overw R 3 PPE HS + 571, 78, 46

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 625, 6, 55

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0554/2021 The Left HS ↓

B9-0556/2021 ID HS ↓

B9-0559/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0565/2021 S&D HS ↓
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

B9-0568/2021 PPE HS ↓

B9-0570/2021 Renew HS ↓

B9-0572/2021 ECR HS ↓

Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
§ 1
1e deel “spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over de steeds erger wordende humanitaire 

crisis in Somalië; veroordeelt alle schendingen van de mensenrechten en 
willekeurige aanvallen op burgers, humanitaire hulpverleners, journalisten, 
verkiezingsfunctionarissen en Amisom door terroristische groeperingen, met 
name Al-Shabaab; roept alle bij de diverse conflicten in Somalië betrokken 
partijen ertoe op de schendingen van de mensenrechten onmiddellijk een halt toe 
te roepen en concrete stappen te zetten om de verantwoordelijken voor de 
rechter te brengen en een eerlijk proces te bieden;”

2e deel “dringt met klem aan op beëindiging van de vijandelijkheden en, waar mogelijk, 
op het voeren van een alomvattende dialoog om politieke verschillen aan te 
pakken;”

amendement 1
1e deel “spreekt nogmaals zijn krachtige steun uit voor alle mensenrechtenverdedigers en 

milieuactivisten in Somalië en voor het werk dat zij verrichten; verzoekt de EU-
delegatie en de vertegenwoordigingen van lidstaten in het land hun steun aan het 
maatschappelijk middenveld in het kader van hun betrekkingen met de 
Somalische autoriteiten te versterken,”

2e deel “en alle beschikbare instrumenten te gebruiken om hun steun voor het werk van 
mensenrechtenverdedigers en milieuactivisten op te voeren, en waar nodig de 
afgifte van noodvisa te vergemakkelijken en tijdelijk onderdak in de lidstaten te 
bieden;”

27. Schendingen van de mensenrechten door particuliere militaire en 
beveiligingsondernemingen, met name de Wagner Group

Ontwerpresoluties: B9-0555/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-0563/2021, 
B9-0567/2021

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0560/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, leden)

§ 1 3 The Left HS - 97, 567, 14

na § 2 4 The Left HS - 133, 417, 128

1 Verts/ALE HS - 173, 436, 68

5 The Left HS - 55, 582, 38

§ 5

10 ECR HS + 488, 164, 21
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 11 12 S&D HS + 521, 149, 6

2 Verts/ALE HS - 278, 319, 79§ 12

6 The Left HS - 44, 614, 19

§ 15 11 ECR HS + 578, 67, 29

na § 20 13 S&D HS + 472, 173, 31

overw G 7 ECR HS + 484, 174, 16

so

1/HS + 595, 61, 18

overw H § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 581, 76, 20

overw J 8 ECR HS + 401, 253, 21

overw K 9 ECR HS + 447, 181, 49

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 585, 40, 43

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0555/2021 The Left HS ↓

B9-0560/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0561/2021 S&D HS ↓

B9-0562/2021 PPE HS ↓

B9-0563/2021 Renew HS ↓

B9-0567/2021 ECR HS ↓

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
overweging H
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “door onafhankelijke organisaties zoals 

Bellingcat”
2e deel deze woorden

28. De mensenrechtensituatie in Kameroen

Ontwerpresoluties: B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-0566/2021, 



P9_PV(2021)11.23-25(VOT)_NL.docx 21 PE 700.898

B9-0571/2021, B9-0573/2021

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0553/2021 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, 
leden)

§ 6 2 The Left HS - 80, 545, 68

overw I 1 The Left HS - 106, 530, 58

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 614, 32, 40

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0553/2021 The Left HS ↓

B9-0557/2021 ID HS ↓

B9-0558/2021 Verts/ALE HS ↓

B9-0564/2021 S&D HS ↓

B9-0566/2021 PPE HS ↓

B9-0571/2021 ECR HS ↓

B9-0573/2021 Renew HS ↓

Diversen
Lars Patrick Berg (ECR-Fractie) steunt ontwerpresolutie B9-0571/2021 eveneens.


