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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. Vluchtelingen in Europa: CARE ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2022)0109 - C9-0057/2022 - 2022/0075(COD))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel van de 
Commissie

HS + 562, 2, 3

2. Flexibeler gebruik van middelen uit hoofde van de AMIF-verordeningen in 
het licht van de oorlog in Oekraïne ***I

Voorstel voor een verordening (COM(2022)0112 - C9-0056/2022 - 2022/0077(COD))

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

artikel 2, punt 1 3 Verts/ALE
The Left

HS - 125, 442, 7

artikel 2, punt 2 4 Verts/ALE
The Left

HS - 115, 424, 5

5 Verts/ALE
The Left

HS - 118, 460, 2

so

1 +

artikel 3, punt 1

§ oorspronkelijk
e tekst

2 +

overw 18 1 Verts/ALE
The Left

HS - 118, 455, 6

na overw 19 2 Verts/ALE
The Left

HS - 119, 431, 8

voorstel van de Commissie HS + 575, 4, 3

Verzoeken om hoofdelijke stemming
The Left: amendementen 1, 2, 3, 4, 5

Verzoeken om stemming in onderdelen
ID:
artikel 3, punt 1
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en van andere publieke of particuliere donoren”
2e deel deze woorden

3. Statusovereenkomst tussen de EU en Moldavië inzake operationele 
activiteiten van Frontex ***

Voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2022)0124 - 07202/2022 - C9-0120/2022 - 
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2022/0087(NLE))

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpbesluit van de 
Raad

HS + 543, 34, 10

4. Vergaderrooster van het Parlement - 2023

Voorstel van de Conferentie van voorzitters

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

aangenomen zonder stemming

5. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Włodzimierz Cimoszewicz

Verslag: Gilles Lebreton (A9-0057/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpbesluit +

6. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos

Verslag: Angel Dzhambazki (A9-0055/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpbesluit +

7. Proefregeling voor marktinfrastructuren op basis van “distributed 
ledger”-technologie ***I

Verslag: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 2 commissie HS + 527, 28, 31
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8. Roamingverordening (herschikking) ***I

Verslag: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 74 commissie HS + 581, 2, 5

9. Macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië ***I

Verslag: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel van de 
Commissie

HS + 558, 20, 10

10. Geautomatiseerd systeem voor communicatie in grensoverschrijdende 
civiel- en strafrechtelijke procedures (e-Codex) ***I

Verslag: Emil Radev, Nuno Melo (A9-0288/2021)

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

Voorlopig akkoord

voorlopig akkoord 71 commissies HS + 571, 7, 10

11. Geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Italië *

Verslag: Juan Fernando López Aguilar (A9-0046/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerp van 
uitvoeringsbesluit van 

de Raad

HS + 547, 38, 4
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12. Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Italië *

Verslag: Juan Fernando López Aguilar (A9-0050/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerp van 
uitvoeringsbesluit van 

de Raad

HS + 546, 37, 3

13. Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Italië *

Verslag: Juan Fernando López Aguilar (A9-0047/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerp van 
uitvoeringsbesluit van 

de Raad

HS + 546, 36, 6

14. Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in 
Griekenland *

Verslag: Juan Fernando López Aguilar (A9-0049/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerp van 
uitvoeringsbesluit van 

de Raad

HS + 546, 33, 9

15. Overeenkomst EU-Brazilië over vrijstelling van de visumplicht voor kort 
verblijf voor houders van een gewoon paspoort ***

Aanbeveling: Paulo Rangel (A9-0029/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel voor een 
besluit van de Raad

HS + 585, 3, 0
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16. Overeenkomst EU-Brazilië over vrijstelling van de visumplicht voor kort 
verblijf voor houders van een diplomatiek of dienstpaspoort ***

Aanbeveling: Paulo Rangel (A9-0030/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

voorstel voor een 
besluit van de Raad

HS + 587, 3, 0

17. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering: aanvraag EGF/2021/007 FR/Selecta – Frankrijk

Verslag: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0048/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

ontwerpresolutie HS + 556, 21, 10

18. Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3 en lid 4, punt c), van het 
Reglement: maximumgehalten aan residuen van flutianil

Ontwerpresolutie: B9-0168/2022 (meerderheid van de leden van het Parlement vereist)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

Ontwerpresolutie B9-0168/2022
(commissie ENVI)

ontwerpresolutie ES - 310, 256, 17

19. Behoefte aan een dringend EU-actieplan om voedselzekerheid binnen en 
buiten de EU te waarborgen in het licht van de Russische invasie in 
Oekraïne

Ontwerpresoluties: B9-0160/2022, B9-0162/2022, B9-0163/2022, B9-0164/2022, B9-0165/2022, 
B9-0166/2022, B9-0167/2022

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

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0160/2022
(PPE, S&D, Renew, ECR)

1 ID HS - 99, 459, 25na § 2

13 The Left HS - 150, 424, 12
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

29 The Left HS - 147, 391, 51

§ 4 41 ECR HS + 396, 163, 28

§ 5 51 Renew +

na § 6 42 ECR HS - 273, 304, 11

2 ID HS - 263, 307, 18na § 8

3 ID HS - 110, 462, 11

14 The Left HS - 174, 361, 54

15 The Left HS - 155, 426, 5

na § 12

16 The Left HS - 155, 418, 11

na § 15 4 ID HS - 67, 476, 41

na § 16 17 The Left HS - 145, 434, 11

so

1 +

2 +

§ 17 § oorspronkelijk
e tekst

3 +

so

1 +

§ 18 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

2/ES + 388, 176, 24

§ 21 § oorspronkelijk
e tekst

3 +

5 ID HS - 220, 321, 48na § 21

43 ECR HS + 525, 15, 48

§ 22 27 The Left HS + 493, 84, 13

na § 22 44 ECR HS + 265, 249, 71

52 Renew +§ 24

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

1 ↓e tekst

2/HS ↓

so

1 +

§ 25 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 496, 70, 17

so

1/HS + 522, 24, 38

2/HS + 383, 162, 45

§ 26 § oorspronkelijk
e tekst

3/HS + 428, 139, 18

12 PPE HS + 293, 285, 12na § 26

18 The Left HS - 163, 410, 14

so

1/ES + 312, 237, 37

40 Verts/ALE

2 -

6 ID HS ↓

53 Renew ES + 300, 271, 15

so

1/HS ↓

2/HS ↓

3/HS ↓

4/HS ↓

5/HS ↓

§ 27

§ oorspronkelijk
e tekst

6/HS ↓

§ 28 § oorspronkelijk
e tekst

as +

38 Verts/ALE -

so

1 +

§ 29

§ oorspronkelijk
e tekst

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

so

1/HS + 482, 90, 16

2/HS - 138, 426, 21

19 The Left

3/HS + 512, 72, 2

20 The Left HS - 166, 411, 10

21 The Left HS - 142, 436, 9

na § 29

39 Verts/ALE ES - 158, 340, 88

§ 32 § oorspronkelijk
e tekst

as/ES + 413, 148, 27

§ 33 54 Renew +

55 Renew +

so

1 ↓

§ 36

§ oorspronkelijk
e tekst

2 ↓

na § 36 22 The Left HS + 348, 204, 37

so

1 +

§ 37 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 39 28 The Left HS - 138, 432, 19

23 The Left HS - 140, 435, 10

24 The Left HS - 146, 375, 66

30 The Left HS - 139, 426, 15

na § 39

31 The Left HS - 165, 406, 13

56 Renew +

so

1 ↓

2/HS ↓

3/HS ↓

§ 40

§ oorspronkelijk
e tekst

4 ↓
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

5 ↓

§ 41 57 Renew +

na § 42 7 ID HS - 273, 295, 15

so

1 +

§ 43 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

so

1 +

§ 44 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

na § 46 46 Renew ES + 307, 267, 12

so

1/HS + 562, 21, 6

2/HS + 464, 114, 7

§ 47 § oorspronkelijk
e tekst

3/HS + 551, 12, 15

8 PPE HS - 274, 289, 20

9 PPE HS - 254, 306, 21

na § 47

10 PPE HS + 298, 276, 7

so

1/HS + 270, 241, 75

45 ECR

2/HS - 259, 314, 10

so

1/HS ↓

§ 48

§ oorspronkelijk
e tekst

2/HS ↓

so

1/HS + 447, 75, 54

2/HS + 444, 68, 71

3/HS + 429, 120, 34

§ 49 § oorspronkelijk
e tekst

4/HS + 493, 56, 35
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Betreft am nr. van HS, enz. Stemming HS/ES - 
opmerkingen

na § 49 11 PPE HS + 284, 278, 25

so

1 +

§ 50 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

§ 53 32/rev PPE HS + 465, 100, 21

na § 53 33/rev PPE HS + 429, 127, 26

so

1 +

§ 54 § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 469, 88, 28

na § 55 25 The Left HS - 209, 349, 29

na § 57 26 The Left HS - 193, 326, 69

so

1 +

§ 58 § oorspronkelijk
e tekst

2 +

na overw L 34 Verts/ALE -

so

1 +

2/HS + 552, 27, 6

overw M § oorspronkelijk
e tekst

3/HS + 353, 200, 26

overw W 47 Renew ES + 303, 232, 49

overw Z 48 Renew +

so

1 +

overw AE § oorspronkelijk
e tekst

2/HS + 479, 105, 2

so

1 +

overw AH § oorspronkelijk
e tekst

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

so

1 +

2/HS + 544, 13, 27

overw AK § oorspronkelijk
e tekst

3/HS + 479, 58, 46

overw AB 35 Verts/ALE -

overw AE 49 Renew +

overw AL 50 Renew +

36 Verts/ALE -na overw AL

37 Verts/ALE -

ontwerpresolutie (gehele tekst) HS + 413, 120, 49

Ontwerpresoluties van de fracties

B9-0160/2022 S&D ↓

B9-0162/2022 PPE ↓

B9-0163/2022 Renew ↓

B9-0164/2022 The Left ↓

B9-0165/2022 ID ↓

B9-0166/2022 ECR ↓

B9-0167/2022 Verts/ALE ↓

Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR: amendementen 41, 42, 43, 44, 45; §§ 27, 47
PPE: amendementen 8, 9, 10, 11, 12, 32/rev, 33/rev
The Left: amendementen 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31; §§ 26, 27, 49
ID: amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; §§ 24 (2e deel), 25 (2e deel), 40 (2e en 

3e deel), 47 (2e deel), 48, 54 (2e deel); overw M (2e en 3e deel), AE (2e deel), AK 
(2e en 3e deel),

Verts/ALE: amendementen 9, 10, 12; § 27

Verzoeken om aparte stemming
Renew: §§ 26, 32, 36
PPE: § 48
The Left: §§ 28, 32, 36
S&D: §§ 32, 37, 49
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Verzoeken om stemming in onderdelen
The Left:
§ 18
1e deel “verzoekt de Commissie te anticiperen op mogelijke Russische tegenmaatregelen 

die de landbouw-, visserij- en aquacultuursector zouden kunnen treffen, zoals die 
uit 2014,”

2e deel “en nieuwe markten in kaart te brengen en aan te boren voor de export van 
voedselproducten;”

§ 43
1e deel “verzoekt de Commissie uitzonderlijke maatregelen te nemen voor 

landbouwproducten die te kampen hebben met marktproblemen, waaronder 
steun voor particuliere opslag; neemt kennis van zijn voornemen om deze steun 
beschikbaar te stellen aan de varkensvleessector;”

2e deel “dringt er bij de Commissie op aan een mechanisme in het leven te roepen 
waarmee niet-gouvernementele organisaties en andere instanties toegang 
kunnen krijgen tot producten uit particuliere opslag om de voedselzekerheid in 
Oekraïne te helpen waarborgen; is van mening dat dit mechanisme ook kan 
worden gebruikt via het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen in 
lidstaten die vluchtelingen opvangen, om tegemoet te komen aan de dringende 
behoefte aan extra voedsel; is daarnaast van oordeel dat het fonds ervoor kan 
zorgen dat kwetsbare personen niet onevenredig zwaar onder de crisis te lijden 
krijgen;”

§ 58
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “alternatieve afzetmogelijkheden voor de 

uitvoer”
2e deel deze woorden

ID:
§ 24
1e deel “merkt op dat, om de afhankelijkheid van kunstmest te verminderen, zo spoedig 

mogelijk zo breed mogelijk gebruik moet worden gemaakt van alternatieve 
organische bronnen van voedingsstoffen en circulatie van voedingsstoffen; 
verzoekt de Commissie wettelijke en praktische belemmeringen voor de 
verwezenlijking van deze oplossing weg te nemen teneinde de afhankelijkheid van 
de invoer van meststoffen te verminderen, ten eerste door over te stappen op 
organische meststoffen en vervolgens door onderzoek en nieuwe innovaties op 
EU-niveau verder te ondersteunen; verzoekt de Commissie met name de nodige 
maatregelen te nemen, met inbegrip van wetgevingsmaatregelen, om ter 
vervanging van kunstmest het gebruik van uit zuiveringsslib en verwerkte mest 
verkregen organische bemestingsproducten te bevorderen,”

2e deel “in overeenstemming met de doelstellingen van de “van boer tot bord”-strategie;”

§ 25
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “naar groenere, hernieuwbare alternatieven”
2e deel deze woorden

§ 44
1e deel “onderstreept dat er maatregelen moeten worden genomen om belemmeringen 

voor het vrije verkeer van goederen te voorkomen, met name met betrekking tot 
het vrije verkeer van cruciale grondstoffen zoals granen; hamert erop dat de 
goede werking van de interne markt voor landbouwproducten moet worden 
gewaarborgd, en dat niet teruggegrepen moet worden op exportverboden naar 
andere lidstaten;”

2e deel “verzoekt de Commissie hier scherp op te letten en onverwijld maatregelen te 
nemen tegen het door Hongarije afgekondigde verbod op de export van granen;”
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§ 48
1e deel “benadrukt verder dat de doelstellingen van de “van boer tot bord”-strategie en 

de bredere Green Deal niet mogen worden ondermijnd bij de onmiddellijke 
stappen om onze veerkracht te vergroten om meer zelfvoorzienend te worden 
met betrekking tot basisproducten;”

2e deel “benadrukt dat maatregelen ter vergroting van de efficiëntie van het gebruik van 
basisproducten en de beschikbaarheid van duurzamere alternatieven en 
praktijken en maatregelen om voedselverspilling aan te pakken, zoals uiteengezet 
in de “van boer tot bord”-strategie en de Green Deal, waardoor de afhankelijkheid 
van basisproducten zoals schadelijke gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest 
wordt verminderd, de bouwstenen vormen voor het waarborgen van een robuuste 
landbouw-, visserij- en aquacultuursector en bevoorradingsketen van 
levensmiddelen in de EU op middellange tot lange termijn;”

§ 54
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en dat deze maatregelen moeten bijdragen tot 

de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU-transitie naar 
klimaatneutraliteit in 2050”

2e deel deze woorden

overweging M
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “onder meer als gevolg van de klimaateffecten 

en de weerslag van de COVID-19-pandemie”
2e deel “onder meer als gevolg van de klimaateffecten en de weerslag van de COVID-19-

pandemie” zonder de woorden: “de klimaateffecten en”
3e deel “de klimaateffecten en”

overweging AE
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “in overeenstemming met de doelstellingen van 

de Green Deal”
2e deel deze woorden

overweging AH
1e deel “overwegende dat de goede werking van de Europese interne markt een 

voorwaarde is voor het garanderen van de voedselzekerheid;”
2e deel “overwegende dat de Hongaarse regering onlangs een totaalverbod op de export 

van graan heeft afgekondigd naar aanleiding van de Russische invasie van 
Oekraïne, hetgeen een inbreuk vormt op de verplichtingen van dat land uit hoofde 
van de Verdragen en niet strookt met het beginsel van solidariteit binnen de EU;”
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overweging AK
1e deel “overwegende dat er belangrijke synergieën tot stand moeten komen en na de 

huidige crisis behouden moeten blijven, zoals duurzame landbouwpraktijken die 
de bodemkwaliteit verbeteren, waardoor de productiviteit en andere 
ecosysteemfuncties en -diensten, waaronder koolstofvastlegging en de regulering 
van de waterkwaliteit, verbeteren;” zonder de woorden: “koolstofvastlegging en”

2e deel “koolstofvastlegging en”
3e deel “overwegende dat de manier waarop de EU voedsel, dranken en andere 

landbouwproducten produceert en consumeert, in overeenstemming moet zijn 
met het beleid en de verbintenissen van de EU, met inbegrip van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN en de Overeenkomst van Parijs, 
om te zorgen voor een solide evenwicht tussen de drie pijlers van duurzaamheid;”

S&D:
amendement 19
1e deel “wijst erop dat een sterke en duurzame landbouwsector in de hele EU en een 

florerende en duurzame plattelandsomgeving, ondersteund door een krachtig 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), essentiële componenten zijn om de 
uitdaging van voedselzekerheid het hoofd te kunnen bieden;”

2e deel “benadrukt dat het huidige op uitvoer gerichte GLB, dat wordt gedomineerd door 
modellen voor intensieve landbouw, niet in het belang van kleine en middelgrote 
landbouwondernemingen is, het milieu schaadt en bijdraagt tot de 
klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit, ontbossing, bodemerosie, 
waterschaarste en water- en luchtvervuiling;”

3e deel “benadrukt dat de landbouw van grote waarde is voor de EU en haar politieke en 
economische ontwikkeling, en door voedselproductie, werkgelegenheid op het 
platteland, de economische vitaliteit en de levenskwaliteit in plattelandsgebieden 
en plattelandsontwikkeling in het algemeen een enorme impact heeft op de 
samenleving;”

Verts/ALE:
§ 29
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “en diervoeders”
2e deel deze woorden

§ 36
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “meer flexibiliteit bij”
2e deel deze woorden

§ 37
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “met name voor vee”
2e deel deze woorden

§ 50
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “voor de lange termijn”
2e deel deze woorden
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amendement 40
1e deel “erkent, gezien de buitengewone omstandigheden, dat er dringend tijdelijke en 

omkeerbare maatregelen nodig zijn om de EU-productie voor het oogstseizoen 
2022 op te voeren, teneinde bij te dragen tot de voedselzekerheid in de EU; 
verzoekt de Commissie, gezien de noodzaak om het onmiddellijke tekort aan 
eiwithoudende gewassen te verhelpen, de administratieve procedures te 
versnellen teneinde het mogelijk te maken om tijdens dit GLB-overgangsjaar 
braakliggend land te gebruiken voor de productie van deze gewassen voor 
menselijke of dierlijke consumptie; dringt er in dit verband op aan prioriteit te 
geven aan eiwithoudende gewassen; verzoekt de Commissie de situatie snel aan 
een herbeoordeling te onderwerpen en, in voorkomend geval, aanvullende 
passende maatregelen voor te stellen voor 2023;”

2e deel “wijst in dit verband op de rol van ecologische aandachtsgebieden bij het 
vergroten van de functionele biodiversiteit en het verhogen van de opbrengst van 
de omliggende akkerbouwgebieden met wel 36 %; waarschuwt met klem tegen 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen in ecologische aandachtsgebieden, 
aangezien het verdwijnen van bestuivers en predatoren van schadelijke 
organismen die worden aangetrokken door in stroken geteelde gewassen, de 
opgebouwde productiviteitswinst teniet zal doen, en pleit tevens tegen ploegen, 
omdat daardoor geaccumuleerde koolstof verloren gaat;”
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amendement 45
1e deel “benadrukt verder dat in de eerste plaats alles in het werk moet worden gesteld 

om ervoor te zorgen dat er geen voedseltekorten ontstaan, met name in 
kwetsbare regio’s, teneinde wijdverbreide geopolitieke instabiliteit te voorkomen, 
en is van mening dat het bijdragen aan de mondiale voedselzekerheid op dit 
moment een morele plicht is en niet mag worden beschouwd als een bedreiging 
voor de langetermijndoelstellingen van de “van boer tot bord”-strategie en de 
bredere Green Deal bij de onmiddellijke stappen om onze veerkracht te vergroten 
om meer zelfvoorzienend te worden met betrekking tot basisproducten;”

2e deel “benadrukt dat maatregelen ter vergroting van de efficiëntie van het gebruik van 
basisproducten en de beschikbaarheid van duurzamere alternatieven en 
praktijken en maatregelen om voedselverspilling aan te pakken, waardoor de 
afhankelijkheid van basisproducten wordt verminderd, de bouwstenen vormen 
voor het waarborgen van een robuuste landbouw-, visserij- en aquacultuursector 
en bevoorradingsketen van levensmiddelen in de EU op middellange tot lange 
termijn;”

Renew, The Left, S&D:
§ 17
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “geeft aan dat onze voedselzekerheid op de 

korte en middellange termijn kan worden gegarandeerd met maatregelen zoals de 
diversificatie van de toelevering uit derde landen, en” en “en ofwel nieuwe 
bilaterale overeenkomsten te sluiten ofwel de bestaande overeenkomsten te 
versterken”

2e deel “geeft aan dat onze voedselzekerheid op de korte en middellange termijn kan 
worden gegarandeerd met maatregelen zoals de diversificatie van de toelevering 
uit derde landen, en”

3e deel “en ofwel nieuwe bilaterale overeenkomsten te sluiten ofwel de bestaande 
overeenkomsten te versterken”

Renew, The Left, S&D, Verts/ALE:
§ 21
1e deel “herinnert eraan dat de enorme stijging van de prijzen voor meststoffen, die zich 

in de hele agrovoedingssector sterk doet voelen, al voor de Russische invasie van 
Oekraïne is begonnen; benadrukt dat deze stijging zich zal voortzetten, aangezien 
zij verband houdt met de prijzen voor aardgas;”

2e deel “verzoekt de Commissie dan ook met klem een begin te maken met het 
elimineren van de antidumpingheffingen op meststoffen uit derde landen;”

3e deel “betreurt verder dat de Commissie geen specifieke aandacht aan meststoffen 
heeft besteed in haar mededeling van 8 maart 2022 getiteld “REPowerEU: een 
gemeenschappelijk Europees optreden voor betaalbaardere, veiligere en 
duurzamere energie”;”

S&D, Verts/ALE:
§ 26
1e deel “verzoekt de Commissie de grenswaarden voor het gebruik van stikstof van 

dierlijke mest, zoals van mest teruggewonnen stikstof, ook wel RENURE, te 
verhogen, als alternatief voor het gebruik van kunstmest, in overeenstemming 
met de grenswaarden voor meststoffen;” zonder de woorden: “de Commissie de 
grenswaarden” en “te verhogen”

2e deel “de Commissie de grenswaarden” en “te verhogen”
3e deel “verzoekt de Commissie zowel na te denken over een tijdelijke afwijking om de 

kosten van meststoffen snel omlaag te brengen, als te werken aan een 
langetermijnkader voor het vergroten van de circulariteit op landbouwbedrijven 
en het verkleinen van de afhankelijkheid van hulpbronnen uit derde landen;”

ECR, Renew, Verts/ALE:
§ 27
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1e deel “erkent, gezien de buitengewone omstandigheden, dat er dringend tijdelijke en 
omkeerbare maatregelen nodig zijn om de EU-productie voor het oogstseizoen 
2022 op te voeren, teneinde bij te dragen tot de voedselzekerheid in de EU; 
verzoekt de Commissie, gezien de noodzaak om het onmiddellijke tekort aan 
eiwithoudende gewassen te verhelpen, de administratieve procedures te 
versnellen teneinde het mogelijk te maken om tijdens dit GLB-overgangsjaar 
braakliggend land te gebruiken voor de productie van deze gewassen voor 
menselijke of dierlijke consumptie;” zonder het woord “eiwithoudende” (eerste 
vermelding)

2e deel “eiwithoudende” (eerste vermelding)
3e deel “dringt er in dit verband op aan prioriteit te geven aan eiwithoudende gewassen 

en andere gewassen waarvoor geen of zeer weinig pesticiden nodig zijn;” zonder 
de woorden: “en andere gewassen” en “of zeer weinig”

4e deel “en andere gewassen”
5e deel “of zeer weinig”
6e deel “verzoekt de Commissie de situatie snel aan een herbeoordeling te onderwerpen 

en, in voorkomend geval, aanvullende passende maatregelen voor te stellen voor 
2023;”

The Left, ID, Verts/ALE:
§ 40
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “de overgang naar”, “de ontwikkeling van en 

versnelde toegang tot markten voor alternatieve eiwitten, organische meststoffen, 
microbiële bescherming van gewassen en agro-ecologie”, “in overeenstemming 
met de doelstellingen van de Green Deal” en “en door toe te staan dat er tijdens 
dit GLB-overgangsjaar tijdelijk en op de korte termijn meer flexibiliteit met 
betrekking tot voorwaarden en afwijkingen wordt overwogen, en door de 
administratieve procedures om deze flexibiliteit te bereiken te versnellen”

2e deel “de overgang naar” en “de ontwikkeling van en versnelde toegang tot markten 
voor alternatieve eiwitten, organische meststoffen, microbiële bescherming van 
gewassen en agro-ecologie”

3e deel “in overeenstemming met de doelstellingen van de Green Deal”
4e deel “en door toe te staan dat er tijdens dit GLB-overgangsjaar tijdelijk en op de korte 

termijn meer flexibiliteit met betrekking tot voorwaarden en afwijkingen wordt 
overwogen, en door de administratieve procedures om deze flexibiliteit te 
bereiken te versnellen” met uitzondering van de woorden: “en afwijkingen”

5e deel “en afwijkingen”

ECR, ID:
§ 47
1e deel “herhaalt dat de Europese strategische autonomie op het gebied van 

levensmiddelen, diervoeders en de landbouwsector in het algemeen moet worden 
versterkt,”

2e deel “in overeenstemming met de doelstellingen van de Green Deal, die bedoeld zijn 
om”

3e deel “het milieu en de landbouw-, visserij- en aquacultuurgebieden van de EU te 
beschermen;”

Renew, ID:
§ 49
1e deel gehele tekst zonder de woorden: “rekening houdend met de mogelijke gevolgen 

van de Russische invasie in Oekraïne voor de Europese en mondiale 
voedselzekerheid”, “bij de uitvoering van de routekaarten voor de verwezenlijking 
van de “van boer tot bord”-doelstellingen” en “of het weglekken van emissies”

2e deel “rekening houdend met de mogelijke gevolgen van de Russische invasie in 
Oekraïne voor de Europese en mondiale voedselzekerheid”

3e deel “bij de uitvoering van de routekaarten voor de verwezenlijking van de “van boer 
tot bord”-doelstellingen”

4e deel “of het weglekken van emissies”
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20. MFK 2021-2027: de strijd tegen oligarchische structuren, de bescherming 
van EU-fondsen tegen fraude en belangenconflicten

Verslag: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

Betreft HS, enz. Stemming HS/ES - opmerkingen

§ 28 + mondeling gewijzigd

ontwerpresolutie 
(gehele tekst)

HS + 409, 61, 42

Diversen
Monika Hohlmeier diende het volgende mondeling amendement in op paragraaf 28:
“wijst erop dat Roemenië er, volgens bijlage I bij de jaarverslagen over de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese Unie (PIF-verslagen) voor 2018 en 2019, in geslaagd is om 
door actieve fraudebestrijding verreweg het grootste aantal frauduleuze onregelmatigheden 
van alle lidstaten voor de respectieve jaren te ontdekken en te melden.”


